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SPADASINUL ION POPA (Steaua),
CAMPION NAȚIONAL PE ANUL 1979

ION POPA

cută, animat, mai mult ca de 
obicei, de un spirit combativ și 
cu o bună orientare tactică, cu 
care a depășit multe din cap
canele adversarilor tăi, spada
sinul militar s-a dovedit a fi 
un învingător merituos. Doar 
în două asalturi el a evoluat 
altfel decît in această manieră 
(cu tinărul sătmărean M. Fec- 
ser și în final, cînd avea deja 
titlul asigurat. în fața lui Pon- 
gracz. pierzînd cu 4—5. la ulti
mul după ce a condus cu
4— 1...). Este interesant modul 
în care noul campion și-a apro
priat victoria : 5—0 la Csiszar,
5— 2 la Vlad. Angelescu ți C. 
Nicoiae, 5—3 la R. Szabo. Di- 
nescu, Zidaru ți Bărăgan. 5—4 
la Dirha.

Anton Pongracz s-a clasat 
un meritoriu loc secund.

în „Cupa țărilor latine și Greciei11 la tir La Sibiu,

în cadrul acțiunii

A
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• Cornelia

pe locul 2 la pușcă standard 

Ion - și el pe podium
telefon).

„ÎNOTUL PENTRU TOȚI**

„DELFINII44
AU IEȘIT
IN LARG

TG. MUREȘ, 18 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din locali
tate s-a disputat vineri finala 
campionatului național indivi
dual de spadă. Repetînd per
formanța din anii 1976 și 1977, 
spadasinul ton Popa (Steaua) a 
reușit să intre în posesia ti
tlului* de campion național E- 
voluind cu tehnica sa recunos-

pe 
pe 

..teren propriu" (din păcate, in 
fața a prea puțini spectatori). 
Spadasinul din Tg. Mureș, 
acum unul din „veteranii“ pro
bei. a dovedit că rămîne un 
stilist prin definiție și un bun 
strateg. El nu și-a spus incă 
ultimul cuvînt El a fost stepat 
in cursa pentru titlu de in- 
frîngerea la Bărăgan (in extre
mis) care, evident, l-a descum- 
oânit. astfel îneit a pierdut 
apoi și la Zidaru și Angelescu.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 7-a)

MILANO, 18 (prin 
în ultima zi a competiției in
ternaționale „Cupa țărilor lati
ne și Greciei", care s-a desfă
șurat in localitate, trăgătorii 
români au realizat noi perfor
mante. dintre care se detașează 
excepționalul rezultat obHrut 
de valorosul nostru țintaș STAN 
MARIN, la pistol viteză — 598 
p. cifre care egalează recordul 
mondial al probei. Stan Marin, 
din secția de tir a clubului 
Steaua, reușește pentru a patra 
oară in cariera sa sportivă a- 
cest punctaj — 598 din 600 po
sibile. El a concurat la Milano 
cu o precizie extraordinară, re
ușind in cele două manse, joi 
și vineri, mereu 299. p;erzînd 
de fiecare dată doar cite un

punct la seriile de 4 secunde. 
El a fost urmat în clasamentul 
probei de către italianul R. Fe
rrari — 597 p (297—300) si de

în meciuriîe-vedetă ale campionatelor de handbal

DINAMO - POLITEHNICA TIMIȘOARA (m)
ȘTIINȚA BACAU - CONSTRUCTORUi BAIA MARI (f)

a campiona- 
Divizia A,

Penultima etapă 
telor de handbal, 
programează azi și mîine me
ciuri 
dintre 
cerirea 
pentru 
Astfel, 
culin, < 
fost 5 
rămas 
ne totul se 
duel. Doar 
tre Dinamo 
mișoara va 
lături de Steaua. Echipa 
Cornel Oțelea și Otto Telman 
n-are nici ea o sarcină ușoa
ră la Bacău, în meciul cu 
C.S.M. Borzeștl. Presată de re
venirea echipei Universitatea 
Craiova, C.S.M. are nevoie de 
un punct (cel puțin) pentru a 
fi sigură că a scăpat de re
trogradare. Aceasta pentru că 
oltenii. învingători în fața Ba
căului. anunță o surpriză de 
proporții la Baia Mare, țn ti
ne. în campionatul feminin, 
Constructorul Baia Mare își 
Joacă ultima șansă la Bacău.

de mare interes, unele 
ele decisive pentru cu- 

i unui loc pe podium sau 
evitarea retrogradării, 
în campionatul mas- 

după ce multă vreme au 
candidate la titlu.
acum

___ . au 
doar trei, iar mîi- 
va reduce la un 

învingătoarea din- 
si Politehnica Ti- 
continua cursa a- 

lui

Cu 598 p, Stan Marin a obți
nut o performantă egali cu re
cordul lumii

391 p

e

Werner Stockl — in această fază — înscriind in poarta echipei 
Minaur. Steaua se va baza pe aportul său ți in meciul de mii ne, 
de la Bacău. Foto : L MUIAICA
tn caz de victorie, mai poate 
nutri o speranță. Dacă succe
sul va aparține gazdelor, Ști-

ința va fi campioană de drept 
și de fapt, cu o etapă înaintea 
finalului.

Mîine, în divizia A de fotbal — runda 30

IN OERBYIJL 01 IA CliAIOM, OfJINAIOARIA LUPII
București :

1

românu! Cornelia lan — 
(297—297).

Altă probă in care un 
tiv român și-a adjudecat 
dalie a fost cea de pușcă___
dard 3x20 focuri : Niculina Io
sif s-a clasat pe locul secund 
CU 557 p. Proba a revenit ita- 
liencei Marinella Zacchia cu 558 

■>. iar pe locul 3 s-a situat Isa
belle Hemberle (Fran’a) cu 
5» p.

Cincizeci 
unul lingă 
gă a bazinului, 
trupsoare care, scăldate în lu
mina neonului, par statuete vii 
din fildeș, pe care alunecă 
stropi de apă ca niște boabe 
de rouă. Fac mișcări mărunte 
din brațe si din picioare, își 
potrivesc mai bine colacii de 
cauciuc. Tovarășul profesor 
duce fluierul la gură. Și, in cli
pa următoare, „delfinii" au și 
sării in apă. Începe cel mai 
greu concurs din... viața lor de 
înotători : traversarea bazinului 
de-a latul, de la o linie de ba
lize la alta, cu trecere peste ob
stacole 
asta 7 
alunecă 
ca pe 
cer, se 
profesorul Felix 
întinde „parima" 
plastic) și-i mai 
caz"... Iar sus, in balcon, din
colo de geamurile ca un ecran 
de cinematograf, ochii mamelor 
și bunicilor care i-au însoțit 
pină aici se umezesc de spai
mă si de dragul

Emoționantul 
surprindem la 
înot din Sibiu, 
prof. Heitz să-si 
să-i ia locul

de copii se-nsiruie, 
altul, pe latura lun- 

Cincizeci de

Știți. ce însemnează 
Brațele bat apa, copiii 
pe „undele albastre* — 
un mic

căznesc
dreptunghi de 

la obstacole, 
Heitz le mai 
(o prăjină din 
ajută „la ne-

spor- 
o me- 
stan-

lor.
instantaneu il 
noul bazin de 
Așteptăm ca 
încheie lecția, 

alt profesor, cu 
altă serie de copii.

„Noul bazin se numără prin
tre cele mai de preț obiective 
din zestrea sportivă a Sibiului 
— ne spune prof. Traian Todo- 
ran. prim-vicepreședinte al 
C.J E f S. — și ne străduim

Viorel fONCEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

l-tcrcsaut concurs atletic in Capitală

PRIMA ETAPA A „CUPEI ROMÂNIEIti
Astăzi Încep întrecerile celei 

de a XXV-a ediții — jubilia
re — a „Cupei României" la 
atletism, care urmează să sta
bilească, Intre altele, și for
mațiile campioane ale țării, în 
clasamente generale, la bărbați 
ți la femei.

întâlnirile grupei A, la care 
participă formațiile bucurește- 
ne Steaua, Dinamo, C.A1U

Rapid ji Metalul și reprezen
tativele județelor Argeș. Cluj, 
Constanța și Dolj, se desfășoa
ră pe Stadionul Republicii, azi 
de la ora 15 și mîine de la ora

PROGRAMUL ETAPEI «WNnmni^

STEAUA

CLASAMENTUL
1. DINAMO 29 15 8 6 42-19 34
2. F.C. Argeș 29 16 4 9 44-26 36
3. Steaua 20 15 4 10 49-28 34
4. C.S. Tîrgoviște 29 14 5 10 35-29 33
5. F.C. Baia M. 29 15 2 12 32-31 32
6. Univ. Craiova 29 11 8 10 32-22 30
7. S.C. Bacău 29 12 6 11 34-29 39
8. Sportul stud. 29 12 6 11 35-35 30
9. Jiul 29 12 4 13 3643 23

10. Polit. ki?i 29 10 7 12 3G-34 27
11. A.S.A. Tg. M. 29 11 5 13 41-51 27
12. U.T. Arad 29 10 6 19 36-38 26
13. „Poli- Tim. 29 11 4 14 27-31 26
14. Corvinul 29 11 4 14 39-44 26
15. Gloria Buzâu 29 11 3 15 29-43 25
16. Chimia Rm. V. 29 10 5 14 30-44 25
17. Olimpia 29 11 3 15 32-47 25
18. F.C. Bihor 29 8 8 13 29-38 24

• La București. steaua «rea
sa sc mențină la plasa

iar

Timișoara : 
Tg. Mureș : 
Rm. Vâlcea : 
Satu Mare : 
Buzău : 
Baia Mare : 
Craiova :

(Vo-:»” jî Steouo)
F.G CORVINUL

L_Pitești

POLITEHNICA 
AS. ARMATA 
CHIMIA 
F.C. OLIMPIA 
GLORIA 
FOTBAL CLUB 
UNIVERSITATEA

(reprize o U-o »e
F.G ARGEȘ 

Toate jocurile încep ia ora 17

- JIUL
- F.G BIHOR
- POLITEHNICA IAȘI
- SG BACAU
- SPORTUL STUDENȚESC
- UT.A.
- DINAMO

îeleviaeazâ)
- GS. TÎRGOVIȘTE

„tricoului galben",
Corvinul să evadeze din plutonul codașelor* ..Pali" Timișoara (locul B) poate sări

Nicoiae Bmdar, proaspăt 
cordman național la aruncarea 

ciocanului cu 71,18 m.
Foto : Peter NAGY (Cluj- 

Napoca)
peste Jiul, actualmente pe poziția a 9-a > la Satu Mare șl Tg. Mureș, F.C Olimpia și
r.c. Bihor iși joacă penultima șl, respectiv, ultima carto Alcnfie Pigulea! Echipa Iul
Antohi nu joacă la... Inși » F.C Baia Marc lără emoții, U.T.A. iară... Giurgiu • ia Buzău.
cxgolgetcrul Stan dorește să Înscrie măcar un gol iul Moraru • Proca și Coman,

obstacole greu de depășit pentru oalagian și Dobrii

9. Celelalte întîlniri vor avea 
loc la Tîrgoviște și Reșița — 
în cadrul grupei B, Rm. Vîlcea, 
Tulcea și Satu Mare — in 
drul grupei C.

întrecerea pe echipe 
scopul acestei competiții, 
„sarea și piperul" îl dau.

•a-
este 
dar 
in-

(Continuare in pag. a 7-a)



„PENTRU CA FETELE Șl FLĂCĂII NOȘTRI
SĂ CREASCĂ MARI Șl VOINICI44

Noul cartier craiovean Braz
da lui Novac va avea în scurt 
timp o noua zonă de sport și 
agrement. Evident, acest lucru 
nu reprezintă un fapt neobiș
nuit. Dar terenurile sportive 
care sînt în curs de realizare 
la liceul ,.N. Titulescu". ca si 
parcul care va apare în jur. au 
o istorie a lor, o istorie care, 
am zice. încape în doar cîteva 
cuvinte : spirit civic, omenie si 
dragoste fată de copii. Desi
gur. totul se cere explicat, deși 
cei care se află direct impli
cați au considerat acțiunea lor 
ca pe un lucru cum nu se poa
te mai firesc, ca pe o faptă 
dintre acelea care se fac din 
inimă și nu din dorința de pu
blicitate. Dar, să pătrundem în 
miezul acestei istorii pilduitoa
re prin semnificațiile ei patrio
tice.

...Începem prin a răsfoi filele 
unui dosar pe care stă scris a- 
păsat : ..Baza sportivă a liceu
lui N. Titulescu". Citim într-u- 
nul din nenumăratele acte, ca
re poartă titlul „Certificat de 
donație", o frază revelatoare : 
„Donația s-a făcut în baza au
torizației eliberată de Consiliul 
popular municipal Craiova in 
care se arată : se poate trans
mite prin donație Consiliului 
popular al municipiului Craio
va, în scopul dezvoltării bazei 
sportive a liceului „N. Titules- 
eu“. De aici începe scurta dar 
semnificativa istorie a acestei 

baze, care are, cum spuneam, 
ca punct de plecare un pildui
tor spirit civic. Despre ce este 
vorba 1 Vecinii liceului erau, 
fiecare, proprietarii unor mici 
terenuri. Printre ei. directorul 
școlii. R. Popcscu. Iubitor al

Î-WWWWW

I
I

A\\\\\\\\W

SPIRITUL

CIVIC
ÎNI

.'AWWWWWM

ACȚIUNE
&\\\\\\\\w

sportului, al copiilor, acesta a 
hotărît să adreseze consiliului 
popular următoarea cerere : 
„Subsemnatul... domiciliat în... 
proprietar al terenului situat în 
zona Brazda lui Novac, bine
voiți a primi oferta de donație 
a acestui teren statului, pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
Liceului „N. Titulescu" din 
Craiova. în vederea asigurării 
instruirii și educării elevilor la 

nivelul cerințelor formulate in 
documentele partidului nostru". 
Cum este lesne de înțeles, mu
nicipalitatea a apreciat gestul 
profesorului și a aprobat, dovadă 
că lucrările sînt acum înce
pute. Să revenim, însă. Pentru 
materializarea intențiilor, te
renul oferit de profesor nu era 
deajuns. S-a gîndit să apele
ze la vecini. N-a fost însă ne
voie, deoarece familiile Con
stanța Niculescu, Floare Sulcca, 
Teodor Popescu, Maria Arde
lean, Dumitru Stoican și Ținea 
Dobrinescu, cind au auzit des
pre ce este vorba, s-au oferit 
singure („pentru copiii și nepo
ții noștri facem orice"), unele 
dintre ele punînd însă o... con
diție : cind totul va fi gata, să 
poată face o poartă în gard, 
pentru a ieși mai ușor — cei 
mai multi sînt demult bunici — 
spre teren, pentru a-1 vedea 
pe „felele și flăcăii noștri, cum 
cresc mari și voinici".

Acum se lucrează intens. 
Răspunzînd acestui gest pă
rintesc. elevii liceului dau aju
tor la realizarea viitoarei baze 
sportive. Și, cu siguranță, la 
începutul noului an școlar, la 
liceul craiovean „N. Titulescu" 
vom putea asista la inaugura
rea bazei sportive. Iată dar 
cum, dînd dovadă de un lău
dabil spirit civic. liceenii de 
aici — și nu numai ei — vor 
putea urca și mai sus pe trep
tele sportului.

Emanuel FÂNTÂNEANU

UN ALT FEL DE VICTORIE
Pentru a fi cu adevărat via

bil și valabil, spiritul de e- 
chipă nu se poate naște și 
nu poate avea trăinicie numai 
prin existența lui în cele 60, 
80, sau 90 de minute ale uneia 
sau alteia dintre Întrecerile 
sportive. El se formează și — 
sau poate mai ales — dincolo 
de disputa în sine. Că e așa 
am văzut, o dată in plus, 
în recenta deplasare a lotu
lui reprezentativ de rugby în 
U.R.S.S.

Mircea Munteanul părea „se
nator de drept44 în XV-le na
țional, marele său rival Mir
cea Qrtelecan fiind absent 
(motivat). Dar antrenorul 
federal Valerin Irimescu și a- 
jutorul său, Alexan
dru Paloșanu, și-au 
spus că talonerul 
Stelei trebuie să 
primească o lecție 
pentru greșelile din 
partida cu Spania și — în
deosebi — pentru atitudinea 
de după aceasta. Soluția a- 
leasă purta in ea un. însemnat 
coeficient de risc : în locul 
Iun. Munteanu să joace tehni
cul (ca oirice — fost — linia 
a treia) pilier Octavian Cor
nel iru. Temerara opțiune s-a 
dovedit inspirată, dar nu asta 
reținem acum. Pentru subiec
tul nostru de azi, Întrebarea 
era alta: cum va reacționa 
„vulturul44 — Munteanu ? Răs
punsul a venit repede. Mir- 
oea a locuit in aceeași ca
meră de hotel cu Octavian. 
Iar camaraderia dintre cei doi 
rugbyști de la Steaua nu a 
avut cu nimic de suferit...

La Moscova sau la Harkov, 
studentul (încă, pînă în iu
nie) Ins.tiitmuil'uti, de mine 
din Petroșani, Enciu Stoica a 
fost nedespărțit de veteranul 
lotului și al R.C. Gri vița Ro
șie, Constantin Dinu. Un alt 
apropiat absolvent, dar al 

I.S.E.-ulul dm Timișoara, 
Gheorghe Dumitru a trăit e- 
moțiile dinaintea meciului și 
bucuria succesului (mai ales) 
alături de Gheorghe Dinu, 
„boboc44 al centrului univer
sitar din Valea Jiului. I-am 
văzut mereu împreună, uniți 
sufletește pe un constănțean, 
Petrică Motrescu, cu un ju
cător de la Dinamo din Bucu
rești, Mircea Paraschiv, pe un 
rugbyst al Stelei, Ion Pintea, 
cu un altul de la R.C. Gri- 
vița Roșie, Corneliu Scarla-t. 
Exemple care pot continua...

Tenacele și modestul cvasi- 
debuitant din Sibiu, Olimpiu 
Becheș, a crescut de la meci 
la meci. în evoâu-ția lui me

reu mai sigură un 
rol deloc neglijabil 
l-au jucat povețele 
celor mai experi
mentali, indiferent 
că ena vorba de 
dinamovistul Ion 

Constantin sau de căpitanul 
campioanei (Farul), Petrică 
Motrescu.
în avion, minute de adevăr 

cu dinamovistul Marian Al- 
dea. A debutat în națională 
relativ tîrziu, acum, pe teren 
sovietic. „Sigur, aș fi vrut 
să... încep mai devreme. Iată, 
cu Italia am fost numai re
zervă. Dar, recunosc, Gheor
ghe Dinu a jucat foarte bine!**

Succesul din partida disputa
tă în al doilea mare oraș al U- 
cnadnei sovietice a fost al li
nei autentice ECHIPE. Nu re
ținem, de această dată, sensul 
strict sportiv al cuvmtului. 
Remarcăm numai că la rugby 
clubul tricolorilor devine o 
realitate. Este și aceasta o 
victorie. O victorie impor
tantă, ea însemnînd, poate, 
primul supocl al succeselor 
viitoare.

Geo RAEJCHI

„DELFINII" AU IEȘIT ÎN LARG...
(Urmare din vag. U

să-I folosim cu eficientă maxi
mă". Am infeles că „eficientă 
maximă" înseamnă, aici, un 
program riguros de folosire, în 
care un loc aparte este rezer
vat copiilor, acțiunii „înotul 
pentru toti". Și debutul l-au 
făcut — la începutul acestei 
luni — copiii de la grădinițele 
nr. 4, nr. 8, nr. 26, din clasele 
mici ale scolii generale nr. 15 
ți din alte unități școlare. Prof. 
Felix Heitz, care conduce 
cursul, ne dă amănunte : „Am 
fomat un grup de profesori de 
specialitate și. împreună cu dr. 
Alexandru Costea și asistența 
medicală Lucia Todoran, am 
văzut toți copiii unităților de 
Jnvățămînt din perimetrul ba
zinului. Iar acum, priviți, a- 
vem la curs circa 800 de pri
chindei pe zi. începem cu... în

ASOCIAȚIA SPORTIVA UNI
REA DEJ. Ați pierdut CU 1—0 
meciul cu Rapid Arad și nu sus
țineți ca arbitrul v-a „mincat" 
meciul I Ba ne trimiteți șl un 
telex, felicltind brigada de ar-

bltri (Mircea Martin — Reșița, 
Ardeleanu și Hajdu din Ca
ransebeș) pentru arbitrajul pres
tat. Meritați și dv. felicitări pen
tru spiritul sportiv pe care-l do
vediți.

ION BADESCU, ALEXANDRIA. 
Doriți sd corespondați cu „toți 
simpatizantei echipei de fotbal 
A S.A Tirgu Mureș", știu și eu 
dacă ați ales bine momentul 
dupd acei 0—5 de la Petroșani 7 
Eu, in orice caz, public adresa 
dv. : strada Dunării 47, Cod 0700.

PETRE H ARITON, BRAILA. 
Da. Lucian Popescu purta incă 
uniforma școlară, in 1930, cind a 
devenit campion european la ca
tegoria muscă, in boxul profe
sionist, lnvlngindu-l prin k.o. 
tehnic — la București — pe 
francezul Kid Oliva, campionul 
european de plnă atunci.

Sportul

vingerea fricii de apă. Apoi, 
pas cu pas, ne îndreptăm spre 
țel : anul acesta vor Învăța să 
înoate cel puțin 3 000 de copii 
— începînd de la vîrsta de trei 
ani. Este o acțiune înscrisă sub 
genericul «Daciadei» și ne vom 
strădui să o realizăm cu cinste".

Așadar, 3 000 de „delfini" in
tr-un an, dintre care, fără în
doială, unii se vor afirma cind- 
va în sportul de performantă. 
Este o inițiativă care se cere 
urmată pretutindeni unde exis
tă condiții. „Delfinii" să fie a- 
jutați să iasă in larg !

Urmărim noua serie care în
cepe „cursa" pe plutișoarele de 
scindară : alți 50 de băieți și 
fetite, încinși în colacii colorați 
de cauciuc. Cei ce au terminat 
sînt la vestiare, la reacomoda- 
rea cu atmosfera de afară. „Să 
creșteți mari" ! — le spune
profesorul Felix Heitz la des
părțire.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O
definiție... sportivă a epigramei :

Dragi prieteni șl cumetri. 
Epigrama e un meci, 
Cu un unsprezece metri. 
In minutul... 90 1

UN GRUP DE ARGEȘENI. Nu 
cunoașteți adresa Radiodifuziu
nii 7 V-o dăm noi : strada Nu
ferilor 60, sectorul 7, București.

LUCIAN TVANESCU, DEVA. 
Memoria nu vă înșeală, ba aș 
putea spune cd este de-a dreptul 
surprinzătoare. Din ultima etapă 
a campionatului trecut, C. Oltea
na n-a mal jucat nici la F.C. 
Argeș, nici la o altă ecMpd. 
Practic, nu știm mai multe des
pre el decit dv 1 La 33 de ani, 
cit are el, avem motive să cre
dem că se va îndrepta spre ca
riera de antrenor, abandontnd 
fotbalul ca jucător.

ILIE BORZ, HUNEDOARA. F.C. 
Argeș a ctștlgat o singură dată 
campionatul țării la fotbal in edi
ția 1971—1972. Anul trecut, n-a 
reușit această performanță din 
cauza golaverajului. Deocamdată, 
de Dlnamo o desparte nu numai

golaverajul, el și două puncte. 
Va recupera Argeșul și una și 
alta 7 Rămlne de văzut l

STAVRU DUMITRESCU, OR
ȘOVA. Timpul de joc nu se pre
lungește pentru executarea altei 
lovituri decit a unui penalty. 
Dar, arbitrul nu va lăsa jocul 
să continue, după ce lovitura de 
la 11 metri și-a produs efectul, 
fie că a intrat In poartă, fie cd 
a lovit mingea bara sau a fost 
lovită de portar.

4/uitrații i N- CLAUDIU

AUTOMOBILISMUL NU TREBUIE SĂ CONTRIBUIE 
LA PRELUNGIREA SEDENTARISMULUI

0 interesantă inițiativă a Filialei a. C. R. Cluj
Aflasem, încă din vara trecută, 

că în județul Cluj se organizează, 
cu mult succes, acțiuni Intere
sante în care automobilismul se 
Îmbină cu drumeția. Inițiativa a- 
parțlnea Filialei A.C.R. Cluj, 
mal direct spus Inimosului său 
secretar Viorel Popa (fost spor
tiv de performanță, timp de 8 
ani component aJ lotului națio
nal de patlnaj-vlteză), care ne-a 
furnizat și amănunte : „Ne-am 
gindit că, uneori, automobilismul 
constituie, din păcate, o prelun
gire a vieții sedentare din cursul 
săptăminii. Familia pleacă la 
iarbă verde, la munte, să zicem, 
dar de mers, merg doar -caii 
putere». Acolo, conducătorul-auto 
șl familia sa se odihnesc, Iau 
masa, dorm, respiră aer curat, e 
drept, dar revin acasă fără să fi 
făcut nici un fel de mișcare. Și 
nu e bine..." Pornind de la a- 
ceastă realitate, filldala a În
ceput să organizeze un anu
me gen de acțiuni combinate. O 
călătorie cu mașina spre locuri 
frumoase e completată, în par
tea a doua a „Ieșirii", cu ex
cursii de 1—2 ore, ba uneori chiar 
de 10—12 ore. Așa s-a ajuns la 
diferite puncte de interes turis
tic : Valea Drăganului, Padiș, 
Cetățile Ponorului, Stina de Vale, 
ghețarul Scărișoara ș.a.

H I P I S M
Deși cuprindea un niumăr nestrîns 

de partanți (76 în 8 probe), pri
ma reuniune din ciclul celor ce 
vor avea loc joia după-amlază 
s-a bucurat, totuși, de prezența 
unei asistențe destul de nume
roase. Alergările (exceptînd pe

PE MICUL 
ECRAN

SiMBATA 19 MAI, ora 17,35: 
„Marele Premiu automobilis
tic al Spaniei" •— cursă pen
tru campionatul mondial al 
piloțiiior de formula 1 (co
mentator — Andrei Bacalu) ; 
ora 18 : Pregătirile sportivilor 
judoka pentru apropiatele 
campionate europene (repor
taj de Cornel Pumnea) ; ora 
18,05 : „200 de pulsații" — un 
film realizat de televiziunea 
franceză despre un sport mai 
puțin cunoscut, motocxosul.

DUMINICA SOMAI, ora 17,15: 
Prima ediție a „Cupei mon
diale" la călărie — săruturi 
peste obstacole (selccțiuni în
registrate de la Goteborg; co
mentator — Felix Topescu) ; 
ora 17,40 : Șah-mat (rubrică 
realizată șl prezentată de 
maestra internațională Elisa- 
beta Polihroniade) ; ora 18 : 
Fotbal, Universitatea Craiova 
— Dinamo (repriza a U-a, 
transmisiune directă : comen
tator — Mircea M. Ionescu) ; 
ora 19,50 (programul II): „Te- 
lerama sport" (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

Era, deci, firesc să nu refuzăm 
invitația ce ne-a fost adresată 
de a participa la o asemenea ac
țiune organizată In cadrul „Da- 
ciadei".

...Au plecat din Cluj-Napoca 
15 echipaje tntr-un raliu In care 
pilotarea automobilului urma să 
se Îmbine cu schiul. In general, 
„mașini pline", pentru că in fle
care se aflau, In afara conducă
torului și a navigatorului, alți 
membri ele familie (medicii Zoe 
șl Titus Nicoară, de pildă, erau 
cu cei doi fii) sau prieteni. Prin
tre ceilalți concurenți : Nicolae 
Crișan, mecanic de locomotivă, 
inginerii Teorii Chercbețiu, Mir
cea Cimpeanu ș.a. S-a „mCrs", 
Intr-o cursă de regularitate, vreo 
30 de km, după care a Început 
greul : alțl 20 km pe un drum 
Îngust de munte (tot cu mașina) 
— plin de zăpadă, gheață șl no
roi — pînă la cabana Muntele 
Băișoril, la 1396 m altitudine. 
Seara, gîndeam, cel venlțl se vor 
odihni, vor merge la restaurant, 
se va dansa. Eroare. în jurul 
orei 20, bine îmbrăcați — afară 
era viscol, ninsoare bogată șl un 
vînt care bătea puternic — toți 
parțiclpanții la raliu au părăsit 
hotelul Indepărtîndu-se cale de 
vreo 2 km. S-au oprit intr-o 
poeniță, unde au făcut un foc 

START IN REUNIUNILE INTERMEDIARE
cele rezervate mînjllor, în care 
primii doi sosiți eu terminat cu 
un avans apreciabil față de res
tul concurențllor) au oferit 
dispute atractive, In eîteva so
siri (premiile Caransebeș, Creve- 
dia, Cernlca) ciștigătoril fiind 
serios solleltațl de drlverll res
pectivi. Silistrara, adus de I. R. 
Nicolae cu „hățurile pe sus", a 
reușit — Intr-un final electri
zant — să-l Întreacă de puțin pe 
Oseurta și Selenar, Halducei (bine 
susținut de aprantlul C. Iorga) a 
găsit resursele necesare pentru 
a putea respinge atacul lansat 
de Joben la intrarea In linie 
dreaptă, iar Sabinlea, „păstrată" 
de I. Crăciun pe prima parte a 
cursei, s-a desprins cu siguran
ță în finalul probei depășind, re
lativ ușor, pe Suvelnlța și Corne
lia. în rest, nimic de reținut, 
poate doar saltul de valoare (în 
afara prevederilor regulamentare) 
realizat de Iberica în ultima pro
bă a zilei și „pantomima" oferită 
de apramtiiul G. Voinea cu armă
sarul Retuș în finalul premiului 
Ciucea. REZULTATE TEHNICE : 
Cursa 111. Hublou (N. Gheor

EXCURSII LA OLIMPIADA ’80
O N.T. CARP AȚI București — Agenția de excursii cu 

turiști români în străinătate — anunță pe cei interesați că 
au fost puse în vînzare excursiile și biletele de participare 
la manifestările sportive prilejuite de OLIMPIADA '80, care 
va avea loc in perioada 19 iulie — 3 august 1980 la 
Moscova.

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă puteți adre
sa la Agenția București, din str. Episcopiei nr. 2 și la 
Oficiile județene de turism, pînă la 30 iunie 1979,

de tabără. Aici, timp de vrea 
două ore, masă în aer liber, ve
selie, bună dispoziție. Cînd s-au 
Întors ia hotel, ceasul arăta 
aproape ora 23. Dimineața 

— partea a doua a acțiunii : 
proba de schi alpin. S-a stabilit 
traseul, s-au fixat apoi porțile, 
iar conducătorii auto și membrii 
familiilor lor s-au traraelouznat 
în concurenți. Cel mal buni din
tre el s-au dovedit maistrul me
canic Vaslle Gheorghiță și lulla 
Szăkely. s-a făcut și un clasa
ment final, cumulînd rezultatele 
din raliu cu cele de la schi și 
primul a fost cuplul format din 
medicul Octavian Simescu și In
ginerul Teofil Cherebețiu, locu
rile 2 și 3 revenind unor fami
lii : Margareta și Ion Cosma, res
pectiv Dorina șl Mircea Cim
peanu.

Nu greșim, credem, dacă soco
tim că șl ceilalți participanțl la 
acest raliu combinat au avpt 
ceva de cîștlgat din această fru
moasă inițiativă a Filialei A.C.R. 
Cluj, care a însemnat pentru toți 
o plăcută plimbare cu mașina și, 
deopotrivă, cîteva ore de miș
care, destindere și bună dispozi
ție în aer liber.

Modesto FERRARINI

ghe) rec. 1:49,5, 2 Atol. Simplu 
14, ordinea 29. Cursa a 2-a: 1. 
Sabinica (A. Bnadlovschi) rec. 
1:38,9, 2. Suvelnița, 3. Cornelia. 
Simplu 274, ordinea 373, event 
300, ordinea triplă 4505. Cursa a 
3-a : 1. Tabo-ra (N. Boitan) rec. 
1:30,8, 2. Honorlca, 3. Horoscop. 
Simplu 70, ordinea 170, event 
1200, triplu eîștigător 743, Ordi
nea triplă 962. Cursa a 4-a : 1. 
Oscior (A. Brailovschi) rec. 1:42,5, 
2. virtuos. Simplu 28, ordinea 
107, event 200. Cursa a 5-a : L 
Sllistraru (Ir. Nicolae) rec. 1:27,4, 
2. Oseina, 3. Selenar. Simplu 105, 
ordinea 248, event 220, ordinea 
triplă 454. Cursa a 8-a : 1. Hai- 
ducel (C. iorga) rec. 1:28,3, 2.
Joben, 3. Suvana. simplu 35, or
dinea 201, event 500, triplu eîști
gător 1437, ordinea triplă 1108. 
Cursa a 7-a : 1. Bastia (S. Ona- 
che) rec 1:30,6, 2 Retuș, 3. San- 
tal. Simpla 31, ordinea 70, event 
140, ordinea triplă 123. Cursa a 
8-a : 1. Verset (FI. Pașeă) rec. 
1:33,1, 2 Iberica. Simplu 58, or
dinea 390, event 120.

Gh. ALEXANDRESCU



— asigurarea

— a-sligjrareci 
de incendiu și

înaintea etapei a 30-a

SA NOTAM
UN NUME

VA CINTA DIN NOU, FLOREA
NU NUMAI ATÎT...»

BULETINUL DE ȘTIRI
AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

va efecttua astăzi uităntul amtre- 
naimorat din cadrul prcgătinsloc 
pentru partida cu Dinamo, der- 
by-ul etapei. Beldoanu — care 
n-a jucat în Cupă, fiind gripat 
— își va lua locul în formație, 
Start, în continuare, tadiisponibili: 
Lung, Ungureanu, Bălăci șl Mar- 
CU. a DINAMO BUCUREȘTI nu 
are ratai un jucător accidenta* 
Arbitri : N. Hainea (Bîrlad) — 
FI. cernea (Caracas.), D. Ologea- 
nu (Arad).
• CHIMIA RM. VÎLCEA, An

trenorul Marcel Pigulea are pro
bleme de aLcăluiire a echipei : 
Savu este in continuare indispo
nibil, Cin că a acumulat trei car
tonașe galbene, iar Stanca nu 
este refăcut complet. Joi, „aml-

Chiimisttii : 5—0 (Cara- 
Coca, C. Nicolae și Ne- 
POLETEHNICA IAȘI a 
Sibiu după partida de 
urmind să sosească la

cal“ ou 
bageac 2, 
grea) B 
rămas jia 
miercuri, . _ „ _______ ___
Rm. Vîlcea ta ziua meciuăta. Vor 
reinibra Simionaș și Mureșan. Ar
bitri : G. Dragomir — C. Jurja, 
C. Blaș (toți dlin. București).

• GLORIA BUZĂU a pregăti* 
intens importantul meat cu stu
denții bu-oureștend. Antrenccul 
Ion Ionescu va Opta probabil 
perrtru formula cu Negoescu vîrf, 
conoosnitanit cu retragerea lui 
stan pe „rampa" junăed de mtf- 
ăoc. a SPORTUL STUDENȚESC 
nu are tacLsponubdMăți, Este po
sibil aa O. Ionescu să joace <kn 
primul minut. Arbitri : Gh. Ispas 
— E. Blacaoci (ambii dta Coci- 
stianțaș. C. Szilaghi (Ba&a Mare).

• F-C. ARGEȘ, după revenirea 
j'ucăKxrinor săi de la tottd na- 
ționa.1, s-a arutrena*. miercuri, la 
două părți. în familie. Antrenorii 
FI. Halagian și C. Oțet au întreg 
efectivul apt de joc • C.S. TÎR- 
GOVIȘTE vax alinsa, după toa*e 
probabilitățile, in meciul de la 
Pitești, formația standard. Arbi
tri : O. ștreng (Oradea) — V. Gri- 
gonescu (București), I. Rus (Tg. 
Mureș).

a OLIMPIA SATU MARE. Kai- 
zer și Both I start restabiliți și 
se contează pe prezența loc ta 
teren. Miercuri a avut loc un 
amical cu divizionara C. Someșul 
Satu Mare, scor 1—0. • S.C. BA
CĂU, după meciul de miercuri 
din Cupă de la Cluj-Napoca, a 
plecat direct la Satu Mare. Lun
ca și Andrieș stat, în continuare, 
accidentați. In schimb, Botez și 
I. Solomon sânt apți de joc. Ar
bitri : Gh. Retezași — C. Dinu- 
lescu, Max. Popescu (toți <ăsn 
București).

• A.S.A. TG. MUREȘ a sus
ținut, mairți, un joc amical. în 
deplasare, în campanila drvizto- 
r.arei c Tractorul Miercurea 
Cinic, pe care a întrecut-o cu 
3—1. Pentru meciul de mîine. un 
singur sume incert în formația 
gazdelor: Fazekas, suspect de 
menise, a F.C. BIHOR și-a veri- 
fficat forțele la Bistrița unde, 
miercuri, a făcut 1—1 cu Gloria. 
Și în echipa arădeană un jucător 
accidentat, mijlocașul M. Marian. 
Arbitri: C. Bărbulescu — V. Măn-

AFLĂM TRISTA VESTE a 
încetării din viață a fostului ju
cător divizionar A Petre Victor, 
care a activat la Dinamo, F.C. 
Constanța și progresul București.

FOTBAL

Kemus Cimpear.u

desen (ambii din București) 
Ciocîlteu (Craiova).
• F.C. baia mare, după vic

toria repurtată, joi, în dauna e- 
chlpei Vasas Budapesta, a mai 
efectuat două antrenamente. Pen
tru jocul de mîtae, Mateianu va 
folosi „U“-ie etalon * U.T.A. a 
pregăti* cu maximum de atenție 
această dificilă partidă. Un sin
gur absent dintre titulari : fun
dașul Giurgiu. Arbitri : Fr. Coloși 
— N. Georgescu (ambii din Bucu
rești), C. Sănduiescu (Vaslui).
• politehnica timișoara 

s-a taxors joi de la Cluj-Napoca. 
Cotec a acumulat trei cartonașe 
galbene și nu va putea fi folo
sit. • jiul a pleca* ieri spre 
Timișoara. Mulțescu este incert 
din cauza unei entorse la ge
nunchi, Se anunță reintrarea lui 
Bădin și Stoichiță, cărora Ie-a 
expirat suspendarea de o etapă. 
Art»*» ; C. Ghiță — C. Braun 
(amtra doi Brașov). M. Buzea 
(București).
• STE.AUA, după meciul de 

Ctgiă. cu Metaltfi B-jeurești. și-a 
reiuat aotoenameroele obsșnuite. 
Antrenorii Gh. Constantin și V. 
Zavoda nu intențtocsează să 
schimbe „ll*-4e care a obținui 
victoria în ..optimi*. « CORVI- 
NUL a susțumit mcercuri un joc- 
școali ta familie. Angel eseu este 
aocidentat și nu va putea juca. 
Arb.trt : V. Top an — M. Salam* 
Cambra <£sn CXy-Napoca). A. Hirta 
(Gheria).

c.

U“, de fapt 
fotbalul nostru, _____
că tribuna cratoveană îșl încu
rajează echipa cu un bine ritmat 
„hat, știința-, e la un pas de 
Divizia A, după o atît de lungă 
absență : o mie de zile. Să în
registrăm acest fapt așteptat de 
foarte mulțl iubitori ai fotbalu
lui printr-un microinlerviu ta 
avanpremieră cu Kemus Cimpea- 
nu. jucătorul da Ieri, conducăto
rul de club de astăzi.

— De ce abia după trei ani î
— Din trei motive : 1. Abia a- 

nul trecut pregătirea a fost foar
te serioasă. Ne-am dat seama că 
un campionat trebuie pregătit nu 
din prima etapă nu odată cu 
începerea pregătirilor, cl mult 
mai devreme. Un element botâri- 
tor In cadrul acestei pre-pre-pee- 
gătiri este rezolvarea tuturor 
problemelor de viață și de acti
vitate ale jucătorilor, astfel incit 
ei să intre in campionat fără 
griji speciale in ilara fotbalului 
i. Tinerețea echipei șl suflul caid 
al tribunei, o tribună care s-a 
umplut din nou. după numeroase 
jocuri ta care s-a putut vedea 
deseori arcul de beton dezgolit 
al galeriei. 1. O pregătire tehnică 
minuțioasă asigurată de antreno
rul din tur. Petre Moldoveana, 
șt xmsotidaiă de elanul șl ttae-

Divizia „C“ la

singurul 1(U“ din 
dovadă șl faptul

UN DUEL SPECTACULOS
LUPESCU - BABOIE

rețea succesorului său Ia cîrma 
echipei, Teodor Pop.

— Cum evaluați echipa, valoa
rea ei. In perspectiva Diviziei A T

— Dacă aș da note pentru com
portarea din acest campionat, aș 
prezenta astfel echipa etalon ; 
Moldovan 8 — Anca 7, Moș 7.S, 
Ciocan 8. Mureșan 7 — Mânu 7, 
Vidican 7.S, Cimpeanu 7.5 — Do- 
brotâ 6. Florescu 6.5, Batacliu 
6.5. Față de exigențele Diviziei A 
nivelul notelor ar putea să scadă 
cu o jumătate de punct... Cred, 
insă că dincolo de note, ta ca
drul echipei noastre există cîțiwa 
jucători cu potențial de A : VI- 
dican. Ciocan, Cimpeanu. Bata- 
cliu. Moldovan. Lăzăreanu. Fac 
specificația că nota mal mare a 
Iul Moș nu contravine ideii că 
Batacliu e mult mat mult jucă
tor de Divizia A decăt ttai-oi 
nostru stoper.

— Cu rare dintre trecutele e- 
chipe ale lui .,1* seamănă mai 
curtad generația 1979 î

— Aș răspunde indirect. Ca 
atmosferă și ca entuziasm, ca do
rință și ca * plăcere de a j uc-a, 
formația de astăzi seamănă cu 
garravara IvansiK. Mateianu. Pe
tru Emil. Octavian Popescu. 
Gane. etc. etc. Bineînțeles că 
valoric nu stntem foarte aproape 
de acea garnitură.

— Care vor fi argumentele Iul 
„U“ 1973 f

— Dorința de a ne apropia de 
calitatea jocului prestat clndva 
de promoția amintită. sprijinul 
deosebit al conducerii dubuluL 
in frunte cu rectorul loan Vlad 
și hotărârea de a fi. in 
evoluția fotbalului

— Adică î
— Deseari. bătrirai „U*- 

spon : ..Ascultă. Remus, 
pe băieți să ciute*. Și eu 
pmd : ..De acord, nene 
dar parcă e la tei de important 
să învețe șt stopul...*.

ÎMLS CU

Nimeni na poate să con
teste că marele artizan al 
victoriei Iul F.C.M. Ga
lați asupra Jiului, ta „op
timile" Cupei României, a 
fost numărul 9 din forma
ția dunăreană. Numele iul 
este Adrian Fierea. Adrian 
Florea a făcut miercuri, 
un joc complet, cu repli
eri spre propriul teren 
pentru recuperarea mingii, 
cu pasă bine gtndită pen
tru declanșarea contraata
cului, cu apariții frecvente 
ta preajma careului advers 
pentru o pasă decisivă sau 
finalizare. Fondul acestei 
maniere de joc a fost o 
tehnică rafinată și o capa
citate de efort înaltă. 
Prestația lui Florea pe 
gazonul din Cîmpulung 
Muscel nu a fost „acciden
tală*, din moment ce in- 
suși Ștefan Covaci, vizio- 
nind recenta--------- partidă
F.C.M. Galați — F.C. Bră~ 

revelația

In Divizia C au mai rămas de 
disputat cinci etape ; deci, cum 
se spune, competiția a ajuns In 
finiș. Dacă în unele din cele 12 
serii situația fruntașelor s-a lim
pezit. ca de pildă ta cazul echi
pelor Flacăra Automecanica Mo
ren: — virtual calificată în Di
vizia B (are un avans de 12 p). 
C.S. Botoșani, Pandurii Tg. Jiu. 
Strungul Arad și Carpau Mirșa. 
în altele lupta pentru șefie se 
dă în aceste ultime confruntări. 
Astfel, un ,.duel“ pasionant are 
loc între primele clasate in seria 
a rv-a. Unirea Tricolor Brăila 
(.77 p 4- 33 goluri) șl Cimentul
Medgidia (37 +■ 34). precum și 
între divizionarele bucoreșiene 
Mecanica tină și T M.B. (ambele 
la egautate, cite 43 p). Nu mai 
puțin lipsită de interes este ..bă
tălia* dintre prunele șiroaie in 
seria a VUI-o. Unirea Sinaicolau 
(32 p). Vulturii textila Lugoj (îl 
p) și Unirea Alba lulia pi p).

Ce vor face mline fruntașeie î 
Urarea TCăootor BrăfA, aa Si Ce
mentul Medgidia, Joacă 
prima 
(locul 6), iar secunda 
stanța, cu Electrica (tocul

.afară*.
Ia... Medgidia, cu I.M.U. 

la con- 
8).

P) 
cu

a-

loan CHIRILĂ

PROGRAMUL

PENTRU ELEVI Toma RÂBȘAN
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ELECTRO APAR AT AJ (skr. Ham

barului nr. 1, sectorul 3) organizează noi selecții pentru sec
ția de fotbal dintre elevii nas cu ți in aaii ÎMI—IMS. Cei aAariyi 
in grupele de fotbal vor fi școlarizați ia cadrul Lceului eu ace
lași nume, clasa cu profil electrotehnic.

Testarea candidaților — care vor trebui sA depun! In prea
labil actele necesare înscrierii (fișă tip de Înscriere, adeve
rință medicală tip M.S. 58, analize hepatice și 
electrocardiograma și 
avea loc in 
bului.

Elevii din 
Relații se 

27.33.35.

perioada
copie a certificatului de 
20—26 iunie 1)79 pe baza

cardiovasculare, 
naștere) — t* 
sporuri a elu-

provincie 
pot primi la

vor primi gratuit cazare și n 
secretariatul liceului, la

ASIGURĂRI UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI
La Administrația Asigurărilor de Stat automobiliștti pot con

tracta diferite feluri de asigurări facultative auto — care aco
peră o serie de riscuri, altele decit cete cuprinse ta cadrul asi
gurării prin efectul legii de răspundere mvUă au» —, cam 
sini :

— asigurarea globală pentru avarii — casco ;

— asigurarea autoturismelor numai pentru 
ca urmare a accideaitaîoc de circulație ;

autoturismnumai pentru 
calamități ;

autovehiculelor pentru furt

suplimentară pentru cazurile

pagubele produse

pagubele produse

clnd autovehiculul
ale

— asigurarea ____________ _________________ _____ _________
este condus de alte persoane decU asiguratul sau rude 
acestuia ;

— asigurarea autovehiculelor ta legătură cu utilizarea lor 
concursuri. întreceri sau antrenamente pentru acestea ;

— asigurarea de accidente a conducătorilor de autoturisme 
a altor persoane aflate ta autoturisme ;

la

îi

— asigurarea autovehiculelor cu valabilitate numai în afara 
teritoriului României.

Pentru relații suplimentare șl pentru încheierea unor astfel 
de asigurări, cel interesați se po: adresa responsabililor cu asi
gurările din unitățile socialiste, agențllor și inspectorilor de 
asigurare, filialelor A.C.R. sau, direct, oricărei unități ADAS.

g

$

$
3

$

i

i-La, a avut _____ ,__
(mărturisită) de a fi des
coperit un real talent 
atacai gălățean.

Pentru acest fotbalist de 
22 de ani nu numai ere
ditatea (este fiul fostului 
atacant dinamovist Ale
xandru Florea) reprezintă 
o garanție. El a fost cres
cut (de Romeo Catană și 
Gheorghe Stănculescu) șl 
cultivat (de Gheorghe 
Constantin) Ia școala, pre
tențioasă a Stelei. Traiec
toria sa a coborît în ,.Ba, 
odată cu a mentorului 
Constantin, cars n-a șo
văit, totuși, sâ apeleze la 
pedagogie, atunci cind fra
gedul talent a început să 
dea semne de nesupunere. 
Acum. însă, calitatea con
stantă a jocului vorbește 
de Ia sine că Florea s*a 
maturizat. Avem motive 
sâ credem că despre Fie
rea se va vorbi des, tot 
mai des. într-un viitor nu 
prea îndepărtat.

Ion CUPEN

in

Șl ARBITRII
ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• Pentru partida Steaua — 

Corviaul Hunedoara, care va 
avea loc miine pe stadior.ul 
din Bd. Ghencea, biletele de 
intrare pot C procurate de Ia 
casele stadioanelor Steaua, _23 
August*. Republicii, la agenți
ile C.CA. Pasajul Universită
ții. Loto-Pronosport din str. 
Halelor.

• După rum 
tat.
tui BBSS,__ ,
dintre echipele Uniunii Sovie
tice și Ungariei, meci progra
mat astăzi Ia Tbilisi, observator 
U.EF.A. va fi Andrei Radules
cu. președintele Comisiei de 
competiții a F.R.F., membru al 
corpului de observatori U.E.F.A.

ara mai anun
ța meciul din Campiona- 
european grupa a Vl-a.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I0B»
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 

procurarea bJetek>r la tragerea 
Loto 2 de mfine. 2» mai, care 
oferă participanțltoc o noxă po
sibilitate de a obține AUTOTU
RISME „Dac-a 1300* șl ur.px- 
tante CÎȘTfGURI ÎN BANI de 
valon variabile și fixe. Printre 
cel mal recenți mari ciștigătorl 
se numără Popovici Aurora, Co- 
ziana Elena (ambele din Iași) șl 
Radule» Ion (București), care la 
tragerea din 5 mal au ciștlgat la 
categoria I. pe bilete achitate 
25%. cite 36.618 lei fiecare. La 
tragerea de miine puteți avea și 
dv. satisfacții asemănătoare. NU
MAI CINE JOACĂ POATE CIȘ- 
TIGA 1

★
PERSPECTIVE ATRĂGĂTOARE 

LA PRONOSPORT
Pentru iubitorii de pronosticuri 

sportive, concursul Pronosport de 
mîtae, a) mai, constituie un bun

taserle numele pe 
câștigători. Meciu- 
50-a din campio- 

A. alături de cele 
Interesante din 

destule

prilej de a-și 
lista marilor 
rile etapei a 
natal diviziei 
patru partide
divizia B, pot furnica 
surprize și. ta consecință, ciș- 
tiguri ccoa&aeuae pentru cei 
mal inspirați participant! O a- 
tracțle suplimentară o conferă 
și reportul de 142.571 lei la ca
tegoria i. Așadar, suficiente mo
tive pentru a vă încerca și dv. 
șansele. MAI MULTE VARIANTE 
JUCATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES t

Or
Tragerea Loto 2 de «miine, 20 

mai. va avea loc la ora 16.*5 in 
sala clubului Progresul din Bucu
rești, str. dr. Staicovici nr. 42. 
Panoul ca numerele câștigătoare 
va fi televizat ta cursul serii.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 18 MAI 
1979. Extragerea I : 38 89 23 64 
77 84 32 44 52 ; extragerea a Ii-a: 
10 33 43 4S 41 49 69 6S ÎS. Fond 
total do eîștiguri : 1.057.377 lei 
din care 202.565 lei, raport la ca
tegoria L - _

rir. — Viitorul Soomtoești. : L 
Chiti bar (Pitești), Șoimii sibiu — 
Blectroputare Craiova : FI. Anti- 
țescu (Pitești), Ratai antal Ale* 
xandria — Pogana Cimpiraa; 
H. Nicolau (Brașov). Metalul 
Bic-orești — F-C.M. Giurgiu : L 
Igna (Arad). Petrolul Ploiești — 
Chimia Tr. Măgureite : v. Tătar 
(Hunedoara).

SERIA A HI *: Ind. slrmel
C. Tuxzii — Minerul Moldova 
Nouă : Mihai Cruțescu (Bucu
rești;. înfrățirea Oradea — Glo
ria Bistrița : T. Oniga (Iași), Mir 
recul Cavnâc — C.F.R. Timișoara: 
C. Vlase SCratiovâi), UM. Timi
șoara — C.F.R. Cluj-Napoca I 
Al. Drăguț (Zimnicea), „U“ Ouj- 
Napoca ‘ ‘
Gh. ionescu (Brașov), 
Anina ’*
Marcu 
Deva 
Voicu 
F.C.M.
rești). _____
riște : z. Czsavar (Odarheiț

V.

Metalurgistul Cu gir ; 
_ . . hEmerul

— Victoria. Călan : C, 
(Rm. Vîlcaa), Mureșul

— Chimica Ttrnăveni C. 
(București), Aurul Brad — 
Reșița : C. Ioniță I (Bucu- 
C.I.L. Sighet — Dapia Cl

Dirizia
Dtm-iH

St- VA DISPUTA
IA 6 IBNIt...

Acad cu 3—9. U-la
și-a menținut avan- 

puncte față de urmă-

Ciștigtad 
niversitatea 
sul de trei . 
ritoarele ei, Corvinui și S.C. Ba
cău. Etapa precedentă a fost 
cea mai... bogată în victorii 
obținute pe terenul adversarelor. 
In afara liderului, alte trei e- 
chipe au reușit să cîștlge în de
plasare : Olimpia ~ ' 
(3—1 la Tirgoviște). F. 
(2—1 la București. 
studențesc) șl F.C. Baia ____
(2—1 la Iași), echipa antrenată 
de Mihai Redeș — La prima el 
participare în divizia de juniori. 
— fiind revelația actualului cam
pionat. Etapa a 31-a, cea care se 
va disputa la 6 iunie, progra-

Satu Mare 
C. Argeș 

cu Sportul 
Mare

mează la Craiova derb•y-'ul edi
țiel. Universitatea primlnct, na
terenul el, replica echipel aflată
pe locul secund. Corvinui.
1. UNIV. CV. 21 21 2 6 77-21 M
2. Corvinui 2d 13 S 6 67-21 41
3. S.C. Bacău 29 1T 8 6 46-38 4»
4. U.T.A. 29 15 5 9 35-Z7 35
5. F.C. Bala M. 29 13 8 8 46-32 34
6. Sportul stad. 29 12 8 9 42-34 %
7. „Poli" Tlm. 29 14 4 11 22-2» 32
8. ASA Tg. M. 29 12 7 10 64-43 M
9. Olimpia 29 12 7 10 38-42 îl

10. F.C. Argeș 29 11 6 12 37-28 M
11. Steaua 29 10 7 12 29-36 M
12. F.C. Bihor 29 11 4 14 43-42 2g
13. Pollt. Iași 29 10 5 14 43-60 2S
14. C.S. Tirg. 29 U 2 16 37-50 M
15. Dinamo n 7 7 15 23-44 21
16. Jiul 29 7 5 17 23-48 10
17. Chimia Rm. V. 29 6 5 18 23-57 17
18. Gloria Buzău 4 7 18 26-76 ÎS
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sportivi Rumuni in pun efort

din momen 
m-am călău

Deviza după care m-am condus, 
Deva, a fost aceeași după care 
zultateîe de mare valoare se pot obține numa 
ximă seriozitate, prin abnegație, prin sacrifici 
tivelor, cit și a antrenorilor. Muncind astfel
un inalt nivel de pregătire gimnastelor de ma 
le avem și vom pregăti, metodic și organiz 
meazâ să le lansăm in arena internațională 
orice caz, aș dori ca, întotdeauna, rezultatele 
cu toată luciditatea și obiectivitatea, în cont 
ționale a gimnasticii, al concurenței aprige p 
dială. Am intîfnit și vom întîlni și pe viito 

vom precup

Oticti» major: pregătirea unei
echipe complete, la înalt

vom putea învinge numai daca nu

fsderația noastră de specialitate, tehni-

Materiale realizate d

nivel tehnic
Este momentul să subliniem că, 

pregătirea unei echipe valoroase, 
capabilă să evolueze la cel mai

mai

VICTORIILE OBȚINUTE LA CAMPIONATELE EUROPENE DE LA COP
SOPORT SI ÎNDEMN SPRE NOI STRĂLUCITE SUCCESE ALE GIMN

7

o săptămină de cind 
exemplu de virtuo- 

in impresionantul pal- 
titlu de campioană 

cucerea definitiv 
pentru gimnasta in-

La mai bine de 
Nadia Comăneci, 
zitate, iți înscria 

mares cel de-al 3-lea 
absolută a Europei ți 
prețiosul trofeu instituit
vingătoare de trei ori in campionatul Euro
pei, competiția de la Copenhaga continuă să - 
rețină atenția tehnicienilor, a antrenorilor, a lumii 
sportive continentale ți, desigur, a comentatorilor

de presă și televiziune din întreaga lume, care au 
urmărit la fața locului importanta și prestigioasa 
întrecere. In prim-plan se situează evenimentele 
majore ale acestor campionate, iar dintre acestea 
cei mai multi socotesc că pe locul intii se află, 
desigur, TRIUMFUL ȘCOLII ROMÂNEȘTI DE GIM
NASTICĂ. Aceasta s-a impus in manieră impre
sionantă în fața altor puternice școli de gimnas
tică europene, cu deosebire a celor din Uniunea 
Sovietică, R. D. Germană și Cehoslovacia.

Fantastica victorie a Nadiei,
o victorie pilduitoare pentru

gimnastica mondială
Nivelul ȘCOLII ROMANEȘTI DE 

GIMNASTICA este dat, în primul 
rind, de reapariția Nadiei Comă- 
neci la nivelul la care ea s-a 
distins în fața lumii întregi la 
Jocurile Olimpice din 1976. Mai 
mult chiar, nu puțini au fost cei 
©acre ne-au declarat că revenirea 
gpectacudoasă a triplei campioane 
Oilimpice de la Montreal repre
zintă o victorie sportivă aproape 
unică, putînd fi socotită un e- 
xemplu de dăruire și de muncă 
perseverentă, de recucerire a unor 
poziții pe care mulți le consi
derau pierdute, un succes al 
gimnasticii autentice. Aceasta a 
determinat-o, de pildă, pe Jackie 
Fie, reputată specialistă din Sta
tele .Unite, membră a Comitetului 
tehnic feminin al F.I.G., să ne 
declare : „La Copenhaga, Nadia 
a fost fantastică !“ Și pentru a 
întări parcă afirmația sa. specia
lista americană a repetat de trei 
ori : „Nadia a fost fantastică !* 
Hellmut Rdhnisch, arbitru inter
național de gimnastică, membru 
al Biroului federației din Sue
dia, ne spunea cu reală satis
facție : „Spre marea bucurie a 
iubitorilor gimnasticii din tara 
mea, echipa României a efectuat 
un turneu de pregătire și con
cursuri demonstrative în cîteva 
orașe suedeze. înainte de a veni 
la Copenhaga. Ca specialist, nu 
am pierdut prilejul de a Ie ur
mări, atit Ia antrenamente cit și 
în concursuri, pe gimnastele ro
mânce, 
teresat 
mâneci, 
dorește 
Vă rog 
primul 
tîlnit-o,
va triumfa din nou la campio
natele europene. Eram atît de 
sigur de lucrul acesta incit l-am 
mărturisit și altor colegi ai mei. 
Și am făcut aceasta chiar înainte 
de a ști care este forma sportivă 
a renumitelor gimnaste sovietice 
Elena Muhina și Natalia Sapoș- 
nikova, creditate și ele cu mari 
șanse, pe baza valorii intrinsece

Firește, eram desigur in
să o văd pe Nadia Co
cea pe care toată lumea 
s-o urmărească evoluînd. 
să mă credeți, chiar din 

moment in care am reîn- 
mi-am dat seama că ea

Lumea gimnasticii a fost unanima

Am avut prea puțin timp pentru a mă pregăti în vederea greului 
examen de la Copenhaga. Dar, cu sprijinul antrenorilor mei, benefi
ciind de condițiile excelente de viață, învățătură și pregătire pe care 
le avem la Deva, am reușit, totuși, ca în doar citeva luni să-mi mo
dific complet exercițiile, pentru a nu mi se mai reproșa câ prezint 
mereu același program de la Montreal. Miram asumat riscuri mari, 
executind elemente noi in premieră mondială. Altele sint aproape 
gata pentru a fi prezentate in competițiile oficiale viitoare. Pentru 
mine campionatele europene au fost doar o etapă intermediară in 
vederea următoarelor examen, internaționale, pe care I. consider ți 
mai grele, de ți mai mare răspundere. Sînt mindrâ că am putut aduce 
patriei mele, gimnasticii românețti ți, de ce să nu recunosc, noii mele 
asociații sportive din care fac acum parte, „Cetatea* din Deva, aceste 
victorii. Promit ți altele, cit mai curlnd.

NADIA COMĂNECI
triplă campioană olimpică 

triplă campioană absolută 
Europei

goste și prietenie atît la Școala 
generală nr. 7, unde își continuă 
cu mult succes studiile școlare, 
dar și de locuitorii orașului, care 
o stimează și o prețuiesc. N-eîm- 
plinirile de la Strasbourg au 
ambiționat-o pe Nadia, au deter
minat-o sâ lucreze *cu pasiune și 
dăruire pentru a obține revanșa 
în fața gimnastelor sovietice, care 
o depășiseră la campionatele 
mondiale. Timp de mai multe 
luni, ea a muncit cu multă se
riozitate, a dorit să învețe ele
mente și mișcări noi, de mare 
dificultate tehnică, pe care, par
țial, le-a și prezentat la campio
natele europene din Danemarca. 
Randamentul ei s-a îmbunătățit 
substanțial datorită, in primul 
rind, excelentei pregătiri fizice 
din perioada de iarnă, care i-a 
asigurat o capacitate sporită de 
efort, făcînd posibilă, în conse
cință, trecerea la mișcări acro
batice extrem de grele și reali
zarea, de pildă, a unei sărituri 
de mare dificultate tehnică, cum 
este saltul înainte cu șurub, pe 
care Nadia l-a executat strălucit 
la campionatele europene, cuce
rind medalia de aur. De aseme
nea, s-a putut trece la realizarea 
unui exercițiu nou, complet 
schimbat, la paralele, care cu
prinde intre altele două mișcări 
de mare risc și dificultate, pe 
care Nadia le-a executat, de ase
menea, la Copenhaga. Concomi
tent, s-au pregătit alte mișcări 
nod, care n-au fost introduse încă 
în exerciții, dar care, neîndoios, 
vor fi prezentate la viitoarele 
mari întreceri, in primul rind la 
campionatele mondiale din Sta
tele Undte. Este de prisos să 
subliniem că pentru însușirea a-

Impresionanta capacitate
de a lansa mereu noi valori
autentice In arena internațională

ȘCOALA ROMANEASCA DE 
GIMNASTICA înseamnă, în al 
doilea rind, eficacitate in munca 
de pregătire, lansarea In arena 
internațională a unor sportive de 
ridicată valoare tehnică, capabile 
să susțină examene dificile cu

’ ’ • -'tr. “

Brondby Hallen, Copenhaga,
naște din Europa. Pe cea mai înaltă treaptă 
colega sa EMILIA EBERLE (in '

Elena Muhina,

1979. Festivitatea de premiere a
__ 4 i a podiumului NADIA COMA 

stingă), urmate de gimnastele sovietice Ni 
clasate pe locurile 3 și 4 la. individual c

mai tîrziu, la Strasbourg, ace- 
Leași tinere sportive obțineau me
dalia de argint la campionatele 
mondiale pentru echipa reprezen
tativă a României, iar Emilia re
ușea marea performanță de a se 
clasa în tiei finale pe locul 3, 
cucerind astfel trei medalii de 
bronz. Iar acum, la Copenhaga, 
aceeași talentată și dirză Emilia 
a devenit, după Nadia Comăneci, 
marea performeră a competiției,

Este momentul și locul să subliniez că rezultatele obținute în ulti
mul timp de gimnastica noastră feminină sînt șr o consecință a con
dițiilor minunate care ni s-au asigurat, prin grija organelor de partid 
și de stat, la Deva. De asemenea, C.J.E.F.S. (prim-vicepreședinte Vio
rel Jianu), conducerea Școlii generale nr. 7 (director Mihai Bănulescu), 
ceilalți factori cu atribuții in sport, nu precupețesc nici un efort pen
tru a ne asigura tot ceea ce este necesar activității noastre școlare și 
sportive. Aceasta ne obligă, pe noi antrenorii și, deopotrivă, pe gim- 

tcatâ priceperea, cu toata ambiția, pentru a 
prestigiu pentru mișcarea sportivă româneasca.

naște, să muncim cu 
obține noi succese de

MARTA KAROLY 
antrenoare emerită

cele mai bune sportive 
~ ’ ne amintim că

Lumea gimnasticii a fost unanimă in a aprecia valoarea ridicată a 
sportivelor românce. Nu puțini au fost specialiștii care au subliniat, 
de asemenea, nivelul înalt de calificare profesională al antrenorilor 
români, in primul rind al soților Marta și Bela Kâroly. Ne face, de
sigur, plăcere să primim asemenea elogii din partea unor specialiști 
a căror reputație este unanim recunoscută. Succesele de la Copen
haga, cu ecouri nu numai in Europa, ci și in întreaga lume, și cu 
deosebire spectaculoasa revenire o Nadiei, intr-un timp foarte scurt, 
au constituit motive de plăcută satisfacție atit pentru delegația noas
tră, cit și pentru toți prietenii noștri, din toate țările lumii. Campio
natele europene au arătat că ne aflăm pe un drum bun și va tre
bui să continuăm neabătut pe ceea stă cale. Numai așa vom putea 
menține gimnastica românească la un nivel competitiv mondial, eu 
perspective de a se impune și in viitoarele întreceri, cu deosebire 
la campionatele mondiale.

secretar

lor anteri- 
Nadia este, 
bună gim- 

pr-sos a- 
câ „noua

și a performanțelor 
oare. La ora actuală, 
cu adevărat, cea mai 
nastâ din lume”. E de 
proape să subLn:em
Nadie* a fost subiectul principat 
în dezbaterile tuturor conierințe- 
1QT de presă, in discuțiile spec_a- 
liștilor prezenți la campionatele 
europene de la Copenhaga.

Iată de ce am considerat 
portun ca despre acest subiect 
să ne vorbească înșiși antrenorii 
Nadiei Ccmăneci, Marta și Bela 
Kâroly, cei care, cu răbdare și 
stăruință, competență și grijă pă
rintească, s-au preocupat să o 
readucă în formă de concurs, la 
un nivel ridicat, pe marea noastră 
campioană. „La Deva — ne spun 
ei — Nadia a găsit, in prunul 
rind, o ambianță de lucru exce
lentă, condiții de pregătire foarte 
bune ; ea a fost primită cu dra-

o-

NICOLAE VIERU
al F. R. Gimnastică

bagaj de mișcări noi — 
perioadă extrem de scurtă

cestui 
mir-o _
— a fost nevoie de multe, multe 
antrenamente de mare intensitate 
pe un spațiu restrins de timp. 
Poate că și acest fapt explică ne
reușita din finala probei la pa
ralele, cind Nadia, comițind o 
foarte mică inexactitate la exe
cutarea celui mad dificil salt la 
acest aparat, a ratat o prețioasă 
medalie de aur pe care, sinceri 
să fim, o merita eu prisosință. 
Este un fapt evident că în gim
nastică nu se mai poate vorbi 
astăzi de superioritate, de supre
mație, fără asumarea unor riscuri, 
fără prezentarea unor elemente 
de mare dificultate și virtuozita
te. Am dorit să arătăm lumii în
tregi că Nadia a depășit perioada 
dificilă pe care a traversat-o a- 
cum un an, că ea știe să-și asu
me riscuri și să facă față celor 
mai exigente întreceri și, după 
cum a dovedit-o, să și ciștige*.

miEla și Melita, cele mai auten
tice reprezentante ale gimnasticii 
noastre feminine la ora ac.uaiă, 
se află de o bună bucată de 
vreme alte sportive de real ta
lent, care au și realizat apreciate 
succese internaționale. Ne refe
rim, in primul rind, la Anca 
Kiss, evidențiată in turneele des
fășurate nu de mult la Moscova 
și R_ga, ca și in concursurile 
demonstrative dsn Suedia, pentru 
a nu mai vorbi de aprecierile 
culese de această tinără și ta
lentată gimnastă la Campionatele 
internaționale din acest an ale 
țării noastre. Le vom menționa, 
apoi, pe Dumitrița Turner, Mari- 
lena Vlădărău, Rodica Dunca, 
eleve ale Școlii generale nr. 7 
din Deva, care se pregătesc sub 
conducerea antrenorilor Marta și 
Bela Kăroly.

gimnastic 
fie asigu 
armonioai 
tode și pri 
de străiuc 
de antren 
și cu alte 
sociații și 
trebuie s 
o realitat 
să pună 
nd asem 
avem la 
redutabil 
cât și 
probat 
temațion 
va putea 
putea nă 
mari, d 
tina Grig 
cu, Lumi 
naște tal 
la Școal 
Deva, 
nu num 
viață și 
cirul op 
măiestriei 
cîțiva an 
dădea

ale lumii. 
Să ne ammum că anul trecut, 
in septembrie, ia Maano, gjn- 
naste’e sovietice porneau ca man 
favorite la prima ediție a cam
pionatelor europene de junioare. 
Și tocușt cei care ___n
succesul sportivelor soveuce 
miteau capacitatea de luptă și 
nivelul tehnic al gimnastelor ro
mânce. In final, succesul sporti
velor cu tricolorul pe piept nu 
mai surprindea pe nimeni. Emi
lia Eberle, Marilena Vlădărău, 
Gabi Gheorghiu s-au aflat în 
permanență in prim-planul lup
tei sportive, au incintat pur și 
simplu pe specraL^u și specta
tori, cucerind succese internațio
nale de prestigiu. Emilia Eberle 
devenea prima campioană abso
lută de junioare a Europei, pre
cum și medaliată cu aur în alte 
două probe, in timp ce Marilena 
Vlădărău repurta și ea frumoase 
succese, care o lansau în arena 
internațională. Era 
dă concludentă 
disponibilități ale _ _________
noastre feminine, a capacității ei 
de a lansa mereu în marile 
competiții elemente valoroase, cu 
o excplentă pregătire tehnică și 
de concurs. Cu numai o lună.

pronosticau
o-

o dova- 
a marilor 

gimnasticii

repurtind victoria în fața renu
mitelor gimnaste sovietice Elena 
Muhina, campioană mondială ab
solută, și Natalia Șapoșnikova, 
sportivă de talie internațională. 
Concurind fără complexe, mobi- 
lizîndu-și Întreaga capacitate fi
zică și tehnică, Emilia Eberle s-a 
întrecut parcă pe sine, făcîndu-j 
pe ziariști și specialiști să ex
clame : „Iată că românii au o 
nouă Nadie, capabilă să aspire 
la afirmări dintre cele mai mari 
in arena internațională*. Și pen
tru ca tabloul acesta al capaci
tății de lansare a unor noi va
lori să fie complet, se impune să 
menționăm puternica impresie 
produsă de a treia gimnastă a 
echipei noastre, Melita Ruhn. 
Deși la primul său mare concurs, 
Melita a evoluat extrem de sigur, 
cu exerciții de bună valoare in
ternațională, elogios apreciate de 
toți cei prezenți. Dacă vom mai 
adăuga faptul că doar cu șase 
luni in urmă ea se situa pe un 
loc aproape modest în campio
natul României, iar acum se află 
pe locul 5 in Europa, progresul 
înregistrat de această tînără gim
nastă de 14 ani apare cu ade
vărat spectaculos. Și apoi, să nu 
uităm că, alături de Nadia, E-

înalt nivel în viitoarele întreceri 
și să aspire la cele mai înalte 
poziții ale ierarhiei mondiale, de
vine o chestiune de interes larg, 
în care este angajat prestigiul 
mișcării noastre sportive. Trebuie 
făcut totul ca la Deva să fie con
centrate, pe Cit posibil, valorile

materială

printre 
de antre 
în Euro 
pregătire 
condiții! 
și desfă. 
de viață

Campionatele europene de la Copenhaga au evidențiat cu 
pregnanța nivelul ridicat al clasei internaționale a gimnas
ticii noastre, fapt subliniat de toți specialiștii. întrecerile au 

arâtat, in același timp, câ școala sovietica de gimnastică dispune 
in continuare de sportive de înalta clasa, dupâ cum nu. trebuie 
nicidecum omis faptul câ noi tinere talente din alte țâri bat pu
ternic la porțile afirmării 
mul rind, pe gimnastele 
care dealtfel, in capitala 
pentru medalii.

Aceasta înseamnă câ 
cienii ei, antrenorii loturilor reprezentative trebuie sâ privească cu 
toata răspunderea pregătirea viitoare, în care trebuie sâ se înves
tească, ca și pină acum, seriozitate, exigență, pasiune, pentru ca 
cele mai bune sportive ale noastre sâ se pregătească temeinic 
pentru viitoarele examene internaționale. Lupta pentru supremație 
a fost grea și pînă acum, dar va fi și mai grea în viitor. Trebuie 
sâ se muncească mult pentru a se asigura o mare siguranță șî 
precizie în execuție în concursurile oficiale, atuuri de prim ordin 
in obținerea succesului. Chiar și in probele în care ne-am dovedit

internaționale. Le avem în vedere, în pri
etin R.D. Germană și R.S. Cehoslovacă, 
Danemarcei, s-au angajat serios in lupta

superioritatea, trebuie sâ se insiste pentru 
îmbunătățirii continue a tehnicii de execut 
la sol, coborîrile de la bîrnâ trebuie îmbuna 
tru a asigura impresia finala atit de impo 
și arbitraj. La gimnastele mai tinere este 
tâțite compozițiile exercițiului la sol, asigur 
o „culoare personala", mai multa expresi
aminti câ sînt necesare, in continuare, int 
unor eiemente acrobatice de mare virtuozii 
de important de la Tokio, „Cupa mondiala 
accentul la antrenamente pe perfecționarea 
s-au dovedit nu o data decisive in ierar
loroase, ca și pe finisarea exercițiilor libe 
rea în compoziția lor a unor noi element 
a unor noi mișcări originale, valoroase. N 
în perioada următoare, sâ se mențină rit 
în ultimele luni, care a asigurat, în ultimâ 
celente înregistrate la Campionatele euro
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BOXUL NOSTRU A FĂCUT UN PAS IMPORTANT
REVENIRII ÎN ELITA INTERNAȚIONALA

După eșecul suferit de pugilîștii ro
mâni la campionatele mondiale des
fășurate anul trecut la Belgrad, în 

sportul cu mănuși din țara noastră a în
ceput o adevărată campanie de pregătire 
în vederea redresării activității, susținută 
și de ziarul „Sportul", prin rubrica „Boxul 
românesc în plin efort de reafirmare*. Au 
urmat măsuri de reorganizare a Biroului 
federal, a colectivului de tehnicieni, ample 
acțiuni de selecție în vederea alcătuirii 
unui lot de tinerf talentați, dornici de a- 
firmare, capabili să contribuie la îndepli
nirea sarcinilor reieșite din Programul de

dezvoltare a activității de educație fizică 
și sport, aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In această campanie de lungă durată, 
care vizează obținerea unor rezultate pe 
măsura așteptărilor la Jocurile Olimpice 
de la Moscova, campionatele europene de 
la Koln au constituit un prim prilej de ve
rificare a stadiului de pregătire a celor 
selecționați, a eficienței muncii depuse, a 
acumulărilor cantitative, care pot determi
na in mod firesc o calitate nouă, superi
oară.

In ce măsură ou reușit să-și indepli-

prime obiective cei 12 com-neascâ aceste
ponenți ai reprezentativei noastre națio
nale (in marea lor majoritate tineri, debu- 
tanți într-o competiție de acest nivel și 
chiar în prima noastră formație), care sint 
posibilitățile lor de a se impune în elita 
mondială a boxului amator ? lată doar 
două din principalele întrebări cărora 
vom încerca să le găsim răspunsul în nu
mărul de azi al ziarului nostru, propunin- 
du-ne, desigur, și alte dezbateri viitoare 
în această disciplină cu mare popularitate 
la noi și cu o însemnată pondere in pro
gramul Jocurilor Olimpice.

I SI ANTRENAMENTELE TEMEINICE

I In realizarea bilanțului de la koln
îndoială, comportarea 

generală a reprezentanților 
noștri la campionatele conti
nentale de la Koln a fost bună. 
Cele șapte medalii obținute 
reprezintă o performanță nota
bilă, care depășește bilanțul e- 
diției precedente și care n-a 
fost prevăzută nici de optimiștii 
iubitori ai boxului din țara noas
tră, în amintirea lor rămînînd in
succesul echipei naționale la 
C.M. 1978. Evoluțiile multor pu-

mari, șanse de a se număra 
printre medaliații olimpici.

Remarcind buna pregătire a 
sportivilor români, nu putem 
să nu evidențiem și activitatea 
tehnicienilor Ion Popa. Teodor 
Niculescu, dr. Petru Radovici, 
care au condus cu competen
ță antrenamentele 
lizînd astfel un 
tant pe drumul 
boxului românesc 
internațională. De asemenea, se

lotului, tea- 
pas impor- 

reafirmării 
în arena

emareînd succe
sele boxerilor ro

mâni la cea de-a 
XXIU-a ediție a câmpie- 
natelor europene, re-am 
referit la comportarea 
de ansamblu a reprezen
tative! naționale. Firește, 
la reușita generala, — 
unanim apreciata — cei 
12 pugiliști au avut con
tribuții diferite. Tocmai 
de aceea am considerat 
ca o aaalizâ individuala 
& evoluției eompocenți- 
lor echipei noastre este 
absolut necesară pen
tru o evaluare reais- 
tâ 2 potențialului exis
tent, ca si pentru orien
tarea viitoare a selecției 
și pregătirii spc-râvUor.

Ion Boboc (categoria 
semimuscă) a susținut 
un singur meci, în com
pania vest-germanul ui
Ștefan GerteL Cu toate 
că a fost declarat învins 
cu o decizie de 
3—2. fiind astfel 
eliminat din comp*- 
tiție încă din faza 
preliminară, evolu
ția lui a lest la 
nivelul asteotărllcr

dalia de argint (care tre
buia să £e de aur), ob
ținută la prima sa par
ticipare la campionatele 
europene de seniori, este 
o convingătoare „carte 
de vizită*. El va trebui 
să se pregătească in 
continuare cu aceeași se
riozitate și dăruire, să 
ducă aceeași viață spor
tivă, să Ce disciplinat 
și modest, așa cum ii 
stă bine unui tinăr spor
tiv care aspiră la marea 
performanță Ia această 
frumoasâ. dar duri <Cs- 
tipBnâ olimpică.

Teodor Dina (cocoș) a 
fost Învins in faza eCmi- 
naterie de către campio
nul categoriei, sovieticul 
BKteoiai Krapțov. . Bun 
tehnician. suficient de 
bine pregătit fizic. T. 
Dinu nu s-a dovedit des
tul de hotărit in acțiu
nile ofensive. boxează 
prea economicos și nu

Ia C.E. 
la Koln

Radu 
pugilistul 

care a 
o foarte

Daniel 
este 
român 
lăsat ___
frumoasă impre
sie "

avea avantaj. Apreciem, 
totuși, că potențialul său 
de luptă este mult di
minuat la această 
gone (datorită 
și că trecerea sa 
Corla ușoară i-ar 
să-și pună mai 
valoare calitățile _____
și talentul, care au lăsat 
o frumoasă impresie la 
Întrecerile de la Koln.

Carol Hajnal (ușoară) 
a ciștigat două meciuri 
și a obținut medalia de 
bronz. Deși el a contri
buit la b*. anț al echipei.

cate- 
slăbirii) 
la cate- 
permiie 
bine in 

fizice

Valentin Silaghi (stingă) acumulează inca un p-.i-: in partida 
din semifinala categoriei mijlocie, cu L. Pem (Ungaria) pe care 
l-a învins la puncte.

giliști români au fost unanim 
apreciate 
zenți Ia 
reușitele 
naționale
gios de majoritatea cotidienelor 
de sport din Europa. Numele 
unor boxeri ca Daniel Radu, 
Valentin Silaghi. Dragomir Ilie, 
Ion Cernat, Ion Budușan sint 
rostite azi cu admirație. Cele 
șapte prezențe românești în 
faza semifinalelor campionate- 

o 
au 
e-

de specialiștii pre- 
„Kolner Sporthalle“. 
noii noastre echipe 

fiind comentate elo-

lor europene au constituit 
surpriză pentru cei care 
urmărit întrecerile actualei 
diții a C.E.

Acum, 
perioade 
avut un 
rificare 
muncit, 
realizate 
confruntarea 
pugiliști din Europa vorbesc de 
la sine despre faptul că nouț 
echipă de box a țării noastre a 
fost bine aleasă în marea ei 
majoritate. Competiția a evi
dențiat faptul că dispunem de 
elemente tinere-, talentate, care, 
bine pregătite, se pol impu
ne în fața unor adversari re
dutabili. Comportarea mai mul
tor boxeri români a făcut ca 
în lumea pugiiistică europeană 
să se vorbească din nou de 
România ea despre o forță rea
lă — de nrim rang — în spor
tul cu mănuși de pe bătrinul 
continent. Unora dintre tine
rii noștri reprezentanți li se 
prevăd succese viitoare și mai

la sfirșitul unei prime 
de pregătire, cînd am 
astfel de prilej de ve- 
a modului 
frumoasele 
de boxerii români in 

cu cei mai buni

cum s-a 
rezultate

cuvine să amintim aportul 
noului secretar al F. R. Box, 
Dumitru Ciobotaru, care a par
ticipat efectiv și permanent la 
pregătirea boxerilor români în 
ultima perioadă dinaintea cam
pionatelor europene, contri
buind la crearea unui climat 
corespunzător de muncă, într-o 
deplină disciplină.

Comentariile pe marginea 
întrecerilor continentale de la 
Koln continuă, cea de-a 23-a 
ediție a campionatelor euro
pene a rămas în urmă. Acum 
pe băieții noștri și pe 
antre-.orii lut ti așteaptă o 
perioadă deosebit de importan
tă de pregătire în vederea par
ticipării cu succes și la Jocu
rile Olimpice

xat bine

și numai lipsa de
corectitudine a unor
arbitri a făcut ca
tinârul nostru re-
prezentam să nu
se numere printre
țr.eâaliațL El a bo-

multâ 
lovedii 
eores- 

eaB- 
Ezice eare-i' 

permit sA obținâ In 
viitor performanțe 
remarcabile. Este 
nevoie, insă, ca teh
nica sa <Se lovire 
să ile corectată 
pentru a nu mai 
fi pasibil de a pri
mi avertismente.

Daniel Radu (mus
că). Este sportivul 

a const 
mal plăcută 

atit pentru

CEI 12 „TRICOLORI", 
AȘA CUM AU EVOLUAT,

//
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• Elemente talentate, de reală perspectivă : Daniel 
Radu, Ilie Dragomir, Ion Boboc, Ion Budușan, Ion 
Cernat O Acțiunea de selecție ți prospectare 
trebuie continuată • Mai există categorii deficitare 

față de cerințele marilor întreceri

XAW’CCi

care 
cea 
priză 
legația nc 
pentru c 
specialiști 
Întrecerile _  _
Deși pregătirea sa 
s-a 
velul optim,_____
o mină imobilizată 
aparat gipsat plnă 
12 zile Înaintea plecării 
delegației (fapt care ex
plică randamentul său 
scăzut In ultima repriză 
a meciului cu Kegebein 
— R.D.G.), campionul
european de juniori s-a 
comportat remarcabil. 
Este unul dintre puținii 
participanți la întrecerile 
continentale ale cărui 
evoluții au fost însoțite 
de numeroase aplauze. 
Eschive derutante, ur
mate de serii rapide și 
precise de lovituri, un 
box frumos, spectaculos 
și eficace sînt atributele 
care au Însoțit evoluțiile 
tinărului care n-a împli
nit încă virsta de 20 de 
ani. Daniel Radu este 
pugilistul apreciat ca un 
mare talent, căruia i se 
Întrevăd frumoase per
spective in arena inter
națională. Dealtfel, me-

RT- 
de-

l mul ți 
enți la 
la Koln.

- _ ru
putut efectua la nl- 

Radu avînd 
In 
cu

ctuala
ropene
frumocsă performanță pentru pugi- 

liștii români. Cele șapte 
demonstrează că boxul 
un drum ascendent, că 
talentate care, pregătite 
zător, sint capabile de 
succese internaționale.
la Koln nu trebuie supraapreciate. Ar fi 
total greșit ca ele să instaleze in rîndul 
lotului nostru național o atmosferă 
de automulțumire. Medaliile de la cam
pionatele europene reprezintă doar un 
prim pas pe drumul reafirmării internațio
nale a sportului cu mănuși din țara noas-

ediție a compionatelor eu- 
de box s-a încheiat cu o

medalii obținute 
nostru se află pe 
există elemente 
in mod corespun- 
noi și importante 
Dor reușitele de

posesor al unor lovituri 
cu care își poate scoate 
orice adversar din luptă, 
acest tînâr este un spor
tiv de a cărui pregătire 
tehnicienii noștri trebuie ‘ 
să se ocupe cu o aten
ție specială în vederea 
dezvoltării curajului, dîr- 
zeniei și a voinței de a 
învinge. In timpul care 
ne mai desparte de tur
neul olimpic, el trebuie 
convins de valoarea cali
tăților sale fizice, de 
realele Iul posibilități de 
afirmare.

Valentin • Silaghi 
(mijlocie) a reali
zat performanța 
maximă la care îi 
permit să aspire 
disponibilitățile sale 
fizice actuale. El 
posedă suficiente 
cunoștințe tehnice 
și are o bună vi
teză de execuție, 
dar un boxer la o 
categorie mare- care 
nu lovește puternic- 
nu poate obține 
mari succese. Și, 
torța de lovire este 
o calitate care poa
te fi mult îmbună
tățită El trebuie să 
exerseze mult lovi
turile cu brațul 
stîng Ia corp, cele 
care sînt 
de eficace 
s$n aiul 
tehnice 
lor cu 
versă.

Georgică Do ni ci
(semigrea) a cucerit me
dalia de bronz, performan
ță lăudabilă pentru un 
sportiv cu o experiență 
competițională redusă și 
pentru cunoștințele sale 
tehnice încă limitate. El 
este curajos, disciplinat 
și dispune de o aprecia
bilă capacitate de efort. 
Dar bagajul său de de
prinderi tehnico-tactice 
trebuie mult îmbogățit. 
Altfel, el na poate 
pira la o 
limplcă.

Ion Cernat 
clasat și el 
Europa, dar,___  _
blre de Hajnal șl Donici, 
tînâr ui nostru greu a 
dovedit calități șl cunoș
tințe mult superioare. 
El se află într-un real 
progres și avem convin
gerea că performanțele 
sale nu se vor opri aici.

Valentin Vrînceanu (su- 
pergrea) este unul din
tre cel mai slabi com
ponent! al echipei noas
tre. Fără rezistență spe
cifică (acuză toate lovi
turile primite), lipsit de 
calități necesare unul 
greu de performanță, el 
ne-a convins că nu poate 
face față unor astfel de 
competiții.

deosebit 
In ar

de procedee 
ale boxeri- 
garda In-

con vinzi 
saperiori-

reușește să-i 
pe arbitri de 
tatea sa.

Tiu Cercel 
fost e-iiminat 
curs, în primi 
de către frar. 
culoare Daniel Londas. 
Totuși, reprezentantul 
nostru s-a prezentat re
marcabil, constituind o 
pildă de voință și dirze- 
nie pentru întregul lot. 
După două reprize ega
le, în cea de-a treia, lo
vit puternic în bărbie, 
a suferit o fractură a 
mandibulei, dar a con
tinuat să boxeze apărfn- 
du-și șansele cu un e- 
xemplar spirit de sacri
ficiu, El rămîne un om 
de bază al echipei, în 
care se poate avea toată 
încrederea.

Dragomir Ilie (semiu- 
șoară) și-a făcut un de
but promițător în prima 
reprezentativă. El a ciș- 
tigat două meciuri, a 
obținut medalia de bronz 
șl numai un accident 
(s-a rănit la arcadă) a 
făcut ca el să nu fie 
prezent în finala compe
tiției După două repri
ze. în discuta cu Ren£ 
Weller (R.F.G.). pe toa
te foile de arbitraj ilie

comportarea sa a lăsat 
mult de dorit. Nu faptul 
ci a pierdut IntCnirea 
cu italianul Patricio O- 
liva (sportiv necunoscut) 
ne determină să apre
ciem astfel prestația sa. 
ei evoluția lai mediocră, 
lipsa de dorință de a în
vinge, sărăcia mijloace
lor de exprimare și o 
precară pregătire fizică 
(a boxat cum trebuie 
numai o singură repri
ză).

Ion Budușan (semimij- 
locie) a cucerit medalia 
de bronz. El a manifes
tat o oarecare fljctuatie 
în comportare pe par
cursul celor trei meciuri 
susținute, dar de fiecare 
dată aurteșit în evidență 
tenacitatea sa, dorința 
de a învinge și o apre
ciabilă putere de luptă. 
Cu condiția ca tehnica 
Iui să mal fie Îmbună
tățită, Budușan este un 
sportiv pe care se poate 
coma, capabil de succese 
și la Jocurile Olimpice.

Vasile Girgavu (mijlo
cie mică), cel mal tinăr 
component al formației 
aliniată la C.E. de la 
Koln, este un boxer cu 
calități deosebite. Cu o 
tehnică corespunzătoare.

medalie
as- 
o-

s-a 
în

(grea) 
al 3-lea 
spre deose-

tră. Tehnicienii lotului ncționol, ca și cei 
de la cluburi, și mai cu seamă sportivii, 
trebuie să înțeleagă că întrecerile conti
nentale au fost incomparabil mai ușoare 
decît va fi turneul olimpic de la Moscova, 
unde vor fi prezenți boxeri puternici din 
Cuba, S.U.A., Japonia, R.P.D. Coreeană și 
din multe țări africane in care boxul cu
noaște o rapidă dezvoltare. Deci, ESTE 
NEVOIE SĂ FIE VALORIFICATĂ LA MAXI
MUM FIECARE ZI, FIECARE ORĂ, CHIAR 
FIECARE MINUT DE PREGĂTIRE in timpul 
care a mai rămas pină la Jocurile Olim
pice.

Acțiunea de selecție și promovare a u- 
nor tineri talentați, dornici de afirmare,

și-a dovedit din plin utilitatea. Ea trebuie 
continuată cu o și mai mare perse
verență deoarece întrecerile de la Kolner 
Sporthalle au scos in evidență faptul că 
mai există și categorii deficitare. Numai 
acționind in același mod hotărit, cu o exi
gență sporită in timpul antrenamentelor, 
reprezentanții boxului românesc pot realiza 
saltul valoric care să-i conducă spre 
diurnul olimpic. Este ceea ce așteaptă 
la ei (ocum mai mult decît oricînd) 
meroșii iubitori ai sportului cu mănuși 
țara noastră.

po- 
de

nu- 
din

Materiale realizate de Mihai TRANCÂ



Srcmcd IdvoraDild tîicainu ia minare in aer liber
Inițiativa bucureșteană

STOP IMPROVIZAȚIEI, RUTINEI, FORMALISMULUI I
ÎN COMPETIȚIILE SPORTIVE DE MASĂ! 1

Succesul competițiilor sportive de masa de
pinde, cel mai adesea, de responsabilita
tea cu care aceste acțiuni sînt pregătite 
ți organizate. E vorba, in esență, de sti

lul de lucru al activului de bază al mișcării spor
tive, ai tuturor factorilor cu atribuții in sportul 
de masă, de rigurozitatea și modul in care aces

te organisme iți indeplinesc una din princi.rslele 
sarcini care le revin.

Pe această temă, a reușitelor și, mai ales, a 
neajunsurilor și neimplinirilor in organizarea acti
vităților sportive de masă, redactori ai ziarului 
nostru au întreprins un raid in Capitala și in 
alte orașe ale țării, lată constatările făcute.

ÎMPREUNĂ Șl PE VREME REA!
Colaborarea activă intre fac

torii responsabili — iată un as
pect pe care îl intilriim si des
pre care relatăm adesea. Cu 
prilejul deschiderii ediției de 
vară a „Daciadei", la Drobeta 
Turnu Severin, cadrele didacti
ce, activiștii voluntari din în
treprinderi și organele cu atri-

DATORII Dl GAIDL. 
UITATE

' Am vizitat cu cîtva timp in 
urmă, la Tg. Jiu, două tabere 
de vacanță: prima — la Liceul 
industrial nr. 2, unde se aflau 
200 de elevi din comunele ju
dețului Dolj, iar a doua — la 
Școala ajutătoare din cartierul 
de nord al orașului, cu 60 de 
elevi. Eram însoțiți de tovară
șul profesor Vasile Berea, di
rectorul administrației perma
nente a taberelor școlare.

Ceti din prima tabără tocmai 
se pregăteau să plece în ex
cursie la Peștișani și Tismana, 
cu autobuzul. Știind că sîntem 
de la un ziar de -sport, tova
rășul Berea s-a grăbit să ne 
spună, că, ajungînd la obiec
tivele turistice, elevii vor mer
ge mult pe jos. Deci vor face, 
drumeție. Iar cînd sînt în ta
bără, joacă fotbal, volei și chiar 
tenis de cîmp, am spus noi. 
privind baza sportivă a liceu
lui unde erau cazați elevii dol- 
jeni.

— Nici vorbă ! ne-a răspuns 
tovarășul Berea.

— De ce? Nu le dau voie 
gazdele, ca să nu le strice tere
nurile ?

— Motivul este altul : elevii 
veniți în tabără nu au nici o 
minge de volei sau fotbal. 
H.C.M. 500/1965 prevede că șco- 
lile-gazdă sau din apropierea ta
berelor sînt obligate să asigure 
materialele cultural-sportive. 
Dar nici o școală din orașul 
nostru nu se grăbește să se 
achite de această obligație.

Na deplasăm la cealaltă ta
bără. Cei 60 de elevi se zben
guie pe terenurile de sport, dar 
n-au nici o minge, plasă de vo
lei etc.

' — Direcția taberelor nu poa
te să le procure material spor
tiv ?

— Noi ne ocupăm doar de 
cazare și masă. Nu avem fon
duri pentru materiale cultural- 
sportive.

Am făcut un calcul simplu ț 
200 de elevi. în prima tabără, 
60 în a doua. Deci, 260. Mingi 
de volei, fotbal, handbal sau 
orice alt material sportiv — 
zero. Aceasta pe tot timpul va
canței, pînă în ziua plecării a- 
casă. Deci, scor final. 260 Ia— 
zero. Un zero care poate con
stitui. concomitent, calificativul 
acordat școlilor din Tg. Jiu la 
capitolul „datorii uitate- pe li
nie de... ospitalitate.

Am scris toate acestea pen
tru că, ta curînd, va veni va
canța și. deci, alte tabere, 
și poate că nu numai cei din 
Tg. Jiu vor fi ta situația de 
gazde...

Sever NORAN 

buții din rețeaua organizațiilor 
de tineret s-au aflat împreună. 
Au acționat ca un întreg, ur
mărind să asigure succesul ac
țiunii. I-am văzut in cartierul 
Trihale, urmărind încolonarea 
celor cîtorva mit de copii și 
tineri participant la „Crosul 
primăverii", ta sălile de atleti
că grea de la C.S.M. — ca ofi
ciali sau arbitri —, pe baza 
sportivă a Combinatului de 
prelucrare a lemnului, asigu- 
rînd buna desfășurare a „Cupei 
Mehedinților", competiție tradi
țională de handbal, la Școala 
generală nr. 2. unde avea loc 
o întrecere de baschet din di
vizia școlară și de juniori. în 
fine, la Liceul „Traian" sau in 
celelalte unități de invățâmint, 
contribuind la reușita unor ac
țiuni sportive ta aer liber, în
scrise, de asemenea, in pro
gramul „Daciadei".

Important de subliniat ni se 
pare faptul că nici unul dintre 
aceștia n-a— dezertat de la 
îndatoririle sale, bine stabilite, 
deși toate aceste acțiuni s-au 
desfășurat pe o vreme deloc 
prielnică, așa cum ne-a obiș
nuit această primăvară caprici
oasă. Profesorii și activiștii 
sportivi din Drobeta Tumu Se
verin au înțeles că nu se poa
te face mișcare doar atunci 
cînd... soarele îți zîmbește. în
curajator a apărut și faptul că, 
avtad la îndemînă exemplul 
activiștilor, beneficiarii multi
plelor manifestări sportive din 
milenara așezare de la Dunăre 
au răspuns prompt oricăror so
licitări, „Ceea ce ne dă aripi 
să îmbunătățim calendarul 
competițiilor de masă, să le 
asigurăm un caracter mai accen
tuat de continuitate", dupâ cum 
remarca prof. Viorel Dunărin- 
țu, prim-vicepresedinte ai 
C.J.E.F.S. Mehedinți.

Tiberiu STAMA

AUTOCRITICĂ CU
Scurt dialog cu șeful catedrei 

de specialitate de la Liceul in
dustrial nr. 23, „Mihai Bravu‘, 
din București, Jean Popa. Te
ma discuției: raportul dintre 
zelul, efortul și pasiunea depu
se de profesorul de educație 
fizică și rezultatele reușite ta 
educarea din punct de vedere 
sportiv a elevilor. • Nici eu, 
nici un alt dascăl — a început 
reputatul pedagog — nu am 
putea spune vreodată că am 
reușit să facem totul in aeest 
domeniu. De pitdă, eu. dacă aș 
fi reporter, aș începe reportu
lui crosului de astăzi (faza pe 
sectorul 4 a „Crosului tinere
tului" n.a.) cu o critică la a- 
dresamea ! M-aș întreba : 
tovarășe profesor, nu e păcat 
că in ziua asta cu soare și cu 
aer curat n-ai reușit să-i con
vingi si alerge pe toți liceenii 
de la „Mihai Bravu“ ? • E 
de mirare, totuși, că tocmai 
dumneavoastră vă faceți o au
tocritică severă, cind sînteți 
cel care a avut cei mai multi 
elevi la întreceri... • E ade
vărat, dar nu pot fi niciodată 
mulțumit cu ceea ce am făcut. 
Repet: trebuia si fac mai mult. 
Eu și ceilalți colegi ai mei. Pe 
de altă parte, aș fi dorit să 
văd mult mai multi tineri din

TRASEUL CROSULUI I
SE TERMINA

LA PRIMUL COLT
DE STRADA?

ta această primăvară. la Petr>- 
șaaa, o competiție sportivi de ■ 
aussă. Costume de sport. de I 
culori. dtaerite, au tafloret incă | 
de dmtaeață pe toate terenurile 
școiaor generale. ale liceelor, pe • 
stadionul C.F.R, șt chsar... pe I 
strada principală. „teatrul" de J 
desfășurare a tatrecenloc de a- 
lergare. ta generai. atmosferă j 
sărbătorească, entuziastă, speoA- I 
că unor dispute sportive tinerești- | 
A fost o acțiune reușită. Dar... 
A existat, dm păcate, și un „dar", • 
deoarece nu putem trece peste I 
cîteva aspecte privitoare la stilul ] 
de muncă al organizatorilor aces
tei sărbătorii sportive, care au ■ 
mers, în unele privințe, pe calea I 
minimei rezistențe. Concurența | 
prezesnți la start au fost, in ma
rea tar majoritate. elev, ai șc-o- j 
ldoc generale șl liceelor. Au fost I 
și studenți destul de putini însă. | 
Au lipsit, in setumb, tinerii din 
in-zeprmdersle și instn'ie ora- j 
șuiul. Iac pentru ca in evidențe I 
să se poată trece și astfel | 
de prezențe s-a apelat la... 
două echipe de fotbal. Ceea ■ 
ce înseamnă că, la capitolul „mo- I 
bdizare*, eforturile celor răsptsn- | 
zători s-au pierdut (să sperăm 
că numai de aceas-â dată) in « 
vtat— . . I

Și crosul a prezentat deferente | 
de organizare. Dintre elevă por
niți <hntr-un capăt al buievar- . 
dutlui, de la „startmulti s-au I 
oprit după cîleva zec» de metri: ] 
alții au alergat — după cim 
spune sugestiva zicală romă- g 
ceașcă — ,,ta docul lelii" : unii I 
au ieșit din cursă dspârind după ] 
primul couț de stradă. A fost, 
așadar, un traseu al tuturor pe- ] 
sibilitățilar, întrucât nimeni nu I 
l-a supravegheat așa cum s-ar ] 
fii cuvenit...

Modesto FERRARINI

BĂTAIE LUNGĂ 
întreprinderi și instituții um- I 
plindu-și pliminii cu miresme
le primăverii... • Tovarășe pro- 1 
fesor, de ce credeți că elevii | 
mici vin să alerge ta număr 
mult mai mare decît cei mari. 1 
sau decît tinerii muncitori ? • I 
Vina este tot a noastră, a ce- • 
lor răspunzători de activitatea . 
șt educația lor sportivă. Nu ne I 
preocupăm îndeajuns de cei I 
care nu vin, nu căutăm să-i 
convingem pentru că._ Pentru I 
că — ce să mai ocolim? — e mai ] 
greu! Pe cei mici ii anunți, ei 
ascult ă, vin să alerge, iar * oi, • 
pedagogii, ne simțim impăcați. I 
Și mai e ceva: vin si alerge • 
tot tinerii care mai fac ceva 
sport: fotbal, handbal, tenis. I 
Dacă aducem 2—3 dintre aceș- I 
fia, iar credem că e... gata 
Trebuie, insă, să mobilizăm la I 
crosuri pe tofi tinerii, cu pre- | 
cădere pe cei care nu fac nici 
un fel de mișcare. • Notăm a- , 
ceastă „autocritică" pentru^ că I 
dorim s-o facem cunoscută și I 
celorlalți profesori și activiști 
ai organizațiilor U.T.C. și de I 
sindicat din Sectorul 4. dar și | 
din alte sectoare ale Capitalei.
• Numai dacă dumneavoastră I 
considerați că ii privește și pe I 
ei... • Cu siguranță.

Radu TIMO::TE .

„ÎNOTUL, IZVOR
Preocupați de găsirea celor 

mal eficace mijloace de pe
trecere a timpului liber pen
tru copil, nu numai plăcut, 
ci șl cu folos, pentru dezvol
tarea organismului și ioriiM- 
rea unor deprinderi utile în 
viață, un colectiv de profe
sori de la Liceul de filologie- 
istorie nr. a din Capitală, ta 
frunte cu prof, loan Marus- 
ceac, a organizat o frumoasă 
acțiune, sugestiv numită: 
„înotul, izvor de sănătate-. 
Este vorba de inițierea ta 
înot a unui număr cit mai 
mare de preșcolari și școlari 
de la grădinițele și școlile ge
nerale apropiate de bazinul
„SS August". Zilele trecute,-
prima serie de băiețași și fe
tițe au trecut marele examen: 
învingerea fricii de apă. Cfi-

ÎN SLUJBA MELEAGURILOR NATALE
Chiracă pușcașu a absolvit, 

cu un an in urmă, tastituuil 
pedagogic de trei ani din lași, 
devenind, astfel unul din ca
drele calificate pe tărîmul e- 
ducațiel fizice și sportului. 
Media mare obținută ia sus
ținerea examenului de diplo
mă ii permitea să opteze 
pentru un post tatr-un oraș, 
șl nu au lipsit nid ofertele 
de a rămtae chiar in lași. 
Mare a fost însă surpriza co
misiei de repartizare in mo
mentul in care a aflat de do
rința tînărului absolvent : „Aș 
vrea să mă întorc pe melea
gurile natale, acolo de unde 
am plecat să-mi desăvirșesc 
calificarea profesională, pen
tru că știu că elevii și tinerii 
din sat au mare nevoie de 
mine". Argumente de care 
comisia nu a putut să nu 
țină seama. Și astfel. Chiriei 
Pușcașu, de dala aceasta îm
preună cu soția sa, de loc 
din Iași, cane l-a urmat, a 
revenit ta satul său natal, 
Baranca.

Nu încercați să găsiți loca
litatea pe vreo hartă, nu veți 
reuși. Și aceasta pentru că 
Baranca. este un sătuc situat 
la marginea comunei Hudești, 
din județul Botoșani. Mai 
mult decit atit, Baranca se 
află la margine de țară I Do
rința tînărului profesor de a 
fi de tetoe ccesătenitar săi, de

4x5 = TURISM DE MASĂ ?

oare

— Z greu să-I găsită — ni 
s-a spus. Cind are puțm tâmp 
kber; ae ocupă cu ridicarea 
topografică necesară imocmi- 
rii Mr*loc pentru coccursu- 
rCe de orientare traistei. Azi 
șt mfioe e ki pădurea Sare, 
-.înspre BXSl
N-em desomajat st pînă la 

iarnă, l^m gini. Votam, mai 
tata, să aflăm unde se fac 
excursii tatistice.

le veți oferi posibili-

1 IUNIE, ziua copiilor dv„ se apropie !
Pentru 1 Iunie, magazinele și raioanele 

merțtaui de stat s-au aprovizionat cu un 
delete, trotinete șl biciclete.

Bucuria copiilor dv. va fi deplină dacă ,
tatea să alerge ta aer liber, să obțină primele victorii sportive.

1 IUNIE — BUCURIA COPIILOR I

t j i

JI

DE SĂNĂTATE"
pe de emoție pentru micii 
„delfini", prilej de bucurie 
pentru cei ce l-au însoții...

Acțiunea „tnotul, izvor de 
sănătate" va cuprinde, ta 
continuare, cite 2 grupe de 
15 copii, cu program de înot 
ta zilele de luni, miercuri și 
vineri, iar alte două in zile
le de marți, joi și sîmbătâ, 
între orele 11 și 12. Selecția 
pentru acest curs se efectu
ează in unitățile școlare. In 
urma consimțămtatulul scris 
al părinților și a vizitei me
dicale, iar transportul co-piil 
ii fac numai Însoțiți de ca
drele didactice. La bazin, pe 
micii înotători H așteaptă un 
colectiv de specialiști șt cele 
mai bune condiții pentru a 
crește mari, frumoși, sănă
toși...

a-1 tesjțjă șl îndruma în talmele 
sportului a fost însă mai pu
ternică decît tentațiile unei 
„repartiții ușoare", intr-un 
mare oraș.

Cu puternica sa pasiune 
pentru atletism și fotbal, cu 
entuziasmul său tineresc și 
molipsitor, cu .dorința de a- 
ridica satul săli la un nivel 
superior de dezvoltare sporti
vă, Chirică Pușcașu a devenit 
ta scurt timp un mare ani
mator al activității sportive 
ta acest colț îndepărtat al 
țării. Satul dispune astăzi de 
terenuri de fotbal, handbal și 
volei, aici se poate practica 
atletismul șl nu mai surprin
de pe nimeni faptul că Ba
ranca emite acum chiar pre
tenții de afirmare pe tărîmul 
sportului. Cel care-1 cunosc 
pe proaspătul profesor de e- 
ducațle fizică țin să ne pre
cizeze : „Șl acesta nu-i decît 
începutul, U, să vedeți dum
neavoastră !"

tatr-adevăr, am dori tare 
mult ca așa să fie. Oricum, 
ni se pare necesar să preci
zăm că Chiriei Pușcașu se 
afiă abia la debutul activității 
sale de desscăl, profesie că
reia — după cum a șl dove
dit-o — este hotărît să i se 
dedice cu toată ființa sa.

Constantin MACOV0

— pa. pe valea Oltului, pe 
valea Argeșului ta sus... — 
ne-a spus tovarășul MAnescu.

— Se organizează multe 
asemenea acțiuni ?

— Col puțin două pe lună.
— Și atti participă?
Tovarășul C. Mănescu a ră- 

_ mas cateva clipe pe 

spun ? După cffle știu eu. sânt 
vreo cinci grupuri care merg 
cu reeulatritette ta aceste ac- 
tiuni turistfioe.

— Grupuri de cSte 40—50, 
ciîți Încap tatr-un autocar î

— A! Nul De cite i-5, ctțt 
încap tatr-o mașină mică...

Fără comentarii 1 Poaite le 
Ls-32 C.J.E.F.S. oa&

s. N.

Sperăm ca din cele cîteva situații surprinse 
<1 acest grupaj să reiasă, o dată in plus, 

importanța pe care o au buna organizare, 
pasiunea, interesul, orientările corecte ți, 

nu in ultimul rind, eforturile activiștilor din do
meniul sportiv pentru asigurarea succesului fie
cărei acțiuni de masă. Și, prin opoziție, să subli
niem cit de nocive devin manifestările de forma
lism, lucrul făcut de mintuială, sarcinile îndepli
nit*. doar pentru a putea fi raportate sau trecute 
cu inima împăcată în statistici. E necesar, deci, 
ca in domeniul sportului de masă — cu un rol 
atit de mare in formarea deprinderilor și obiș

nuințelor de mișcare — să se urmărească peste 
tot instaurarea unui stil de muncă eficient, a unui 
climat de seriozitate, a unui cadru organizatoric 
perfecționat, in orice caz cit mai departe de ori
ce improvizație și de rutină, de orice abateri de 
la regulamente și reguli. Este deja stabilit și do
vedit că o întrecere sportivă de masa este o ac
tivitate responsabilă și utilă din punct de vedere 
social și individual. Și asta se poate demonstra 
numai arâtind că 1 se acordă importanța cuve
nită, in primul rind de către cei care o organi
zează.



TURNEUL DE TENIS DE LA BRAȘOV ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII
Lucia Romanov, învingătoare într-o frumoasă iinală

BRAȘOV, 18 (prin telefon). — 
Prima finală a turneului Interna
țional de tenis care se desfășoară 
de la începutul săptămînii pe te
renurile dm parcul sportiv Di
namo, a adus în teren pe cele 
mai bune Jucătoare ale întrecerii 
feminine,. Lucia Romanov (Româ
nia) și Yu Li Ciao (R.P. Chine
ză). Startul partidei a trebuit să 
fie amînat cu două ore din cau
za unei ploi persistente, dar aș
teptarea spectatorilor a fost răs
plătită din plin, jocul ridlcîndu-se 
la o bună cotă valorică. La to

ceput, sportiva chineză deține 
inițiativa ș< își adjudecă primul 
set cu destulă claritate. Din al 
doilea însă lupta se echilibrează 
și treptat avantajul trece de par
tea tinerei românce, care se 
distanțează cu tot mai multă 
pregnanță. La capătul unul meci 
foarte frumos, Lucia Romanov 
obține victoria cu scorul de 2—6. 
6—3. 6—2.

în pragul semifinalelor a ajuns 
întrecerea băieților. în „sferturi", 
Dumitru Hărădău l-a învins 
pe Bebe Almăjan cu 6—2, 6—1,

TINERII NOȘTRI POPICARI LA C.E
Selecționatele de popice-ju- 

niori ale României au plecat la 
Augsburg (R. F. Germania), 
locul de desfășurare a celei mai 
importante competiții a anului, 
în perioada 20—26 mai acolo 
vor avea loc campionatele eu
ropene rezervate tinerilor jucă
tori și jucătoare (pînă la 23 de 
ani). Echipele noastre, care 
s-au pregătit cu multă serio
zitate sub conducerea antreno
rilor T. Buzea (f) și I. Patru 
(b) — susținînd numeroase me
ciuri de verificare peste hotare 
și în țară — speră să aibă o com
portare onorabilă, și să reedi
teze succesele de la confrun
tările continentale anterioa-

„CUPA ROMÂNIEI //

LA ATLETISM
(Vrmare'din pag. 1)

re. La ultima ediție a C.E. (Za
greb ”77). tinerii popicari români 
au cucerit 7 medalii. 2 de aur 
(echipe băieți și individual bă
ieți), 3 de argint și 2 de bronz.

Echipele românești vor fi 
formate din următorii sportivi : 
Elena Stan, Ioana Dogaru, II- 
diko Szasz, Maria Iosif-Nichi- 
îor, Eva Nagy, Ibolya Katona 
și Zoi» Roman, respectiv Con
stantin Stamatescu, Alexandru 
Naszodi, Vasile Ivan, Stelian 
Boariu, Ilie Hosu, Alexandru 
Szekely și Silviu Belivacă.

Sportivii noștri vor participa, 
firește, la toate cele trei pro
be ale confruntărilor continen
tale, ți anume : 
desfășoară luni 
rechi (miercuri 
vidual (simbătă 
care au drept 
primii 20 de concurenți în ordi
nea rezultatelor adiționate de 
la disputele pe echipe și la 
perechi. Competiția se inau
gurează duminică, eu an
trenamentele de acomodare cu 
pistele arenei și festivitatea de 
deschidere.

iar spaniolul Alvaro Margets a 
dispus de Marian Mirza, după 
o partidă dirz disputată : 7—6.
4—6, 6—3 Un al treilea semiflna- 
llst este spaniolul Eduardo Osta, 
învingător asupra lui Traian 
Marcu, prin neprezentarea aces
tuia, brașoveanul accidenttadu-se 
in ziua precedentă, în cursul unei 
partide de dublu. Ultimul parti
cipant la semifinale va fi desem
nat în totîlnirea dintre Jean 
Bîrcu și jucătorul maghiar Istvân 
Tarjăn, întreruptă la scorul de 
6—6 în primul set.

Calificați pentru finala de du
blu masculin stat J. Bîrcu 
M. Mîrza, care cîștigă prin __
prezentarea perechii D. Hărădău 
—Tr. Marcu. In cealaltă semifi
nală : L. Bucur, L. Mancaș 
Kerekes, C. ștefănescu ‘ “ 
6—4.

Iată și alte rezultate
ba de dublu mixt : x.m,
Duan LI Lan (R.P. Chineză) — Tr. 
*——- Chiriac 7—5, 6—4;

Wan Ping (R.P. 
Osta (Spania), 

7—5, 6—3 ; Sun 
LI Glao (R. p. 

Almăjan, Elena 
; Su _ Mei Lin,

5—7,

din 
Don

Șl 
ne-

— I.
6—3,

pro- 
Lin,

Marcu, Camelia 
Gu Ming Hua, 
Chineză) — E.
Dorina Brăștin 
Chun Lai, Yu 
Chineză) — B.
Trifo 6—3, 6—( _________ ____
Chun Zheng Hua (R.P. Chineză) 
— V. Lăzăr, Angela Szorenyl 
(Ungaria) 0—0, 6—4.

C. GRUIA-coresp.

CAMPIONATE
echipe (care se 
și marii), pe- 

și joi) și indi- 
26 mai) la 

de participare

Campionii de șah 
pe echipe : 

„U“ BUCUREȘTI 
(ABSOLUT Șl MASCULIN), 

ELECTROMOTOR 
TIMIȘOARA (FEMININ), 

„U- IAȘI (JUNIORI)

INGENIOSUL „CARTONAȘ GALBEN
Mureșul — Rapid București, 
decisiv în privința retrogradă
rii care amenința ambele for
mații — nu am fi văzut un 
tinăr mminind flori compo
nentelor AMBELOR echipe. 
Cind ne-am interesat cine 
este, cetățeanul respectiv dis
păruse ta tribună și nu am 
aflat decât că lucrează la În
treprinderea Electromureș și 
că este aceeași persoană că
reia i se taminase cartonașul 
galben. Mai precizăm cii par

tida a avut parte 
de o atmosferă 
..încinsă", dar tri
bunele s-au mani
festat doar prin 

cuvintele : haide Mure
șul !, „așa cum se intimplă 
de regulă ta ultima vreme, 
după ce am folosit primele 
cartonașe galbene, al căror 
efect îl vedeți și dumnea
voastră". Cuvintele dintre 
ghilimele aparțin tovarășului 
Szabo Zoltan, inițiatorul aces
tor ingenioase cartonașe gal
bene, al unei acțiuni de dis- 
ciplinare a publicului de ale 
cărei efecte ne-am convins la 
fața locului. Poate nu ar fi 
rău ca exemplul mureșenilor 
să fie urmat de alte centre, 
unde asemenea cartonașe gal
bene mal stat necesare.

Dumitru STÂNCULESCU

Cu puțină vreme in urmă, 
cu prsejul meciului de hand
bal feminin Mureșul — Hidro
tehnica Constanța, desfășurat 
in Sala sporturilor din Tg. 
Mureș, unui spectator prea 
înflăcărat (și care se mani
festa jignitor față de con- 
stănțenoe și arbitri) 1 s-a in- 
minat un plic, transmis din 
mină în mină, de la specta
tor la 
culpă 
scos...
care

spectator. Omul in 
a deschis plicul și a 
un cartonaș galben pe 
scria : „Sti-

I

mâți spectatori I
Sala sporturilor este &
proprietatea dum- > vvil <•
neavoastră. Ca gaz
de primitoare, cerem să
ne ajutați la menținerea
ordinii. Vă mulțumim antici
pat. Cu stimă tovărășească și 
sportivă, șeful Sălii sporturi
lor, Szabo Zoltan". A urmat 
un moment de stânjeneală din 
partea 
oe s-a 
bancă, 
galben 
riadul 
parte.
rea s-a disputat într-o atmos
feră cu adevărat sportivă.

Poate că mi am fi dat prea 
mare importanță faptelor de 
mai sus dacă, la două săptă- 
mîni după consumarea lor, la 
un alt meci de handbal —

cetățeanului care, după 
așezat — tăcut — pe 
a luminat cartonașul 
vecinului. Acesta, la 

lui, l-a trecut mai de- 
în continuare, In trece-

• COMPETIȚII • CAMPIONATE

discutabil, disputele individua
le, rezultatele înregistrate de 
un atlet sau altul, la o probă 
sau alta, performanțele de va
loare internațională pentru 
care se acordă puncte supli
mentare, noile recorduri. în 
această situație, cum cele 9 
echipe participante la grupa 
A cuprind majoritatea compo- 
nenților loturilor republicane, 
înseamnă că vom avea prile
jul acum să-i vedem la lucru 
pe cei mai mulți dintre atleții 
noștri fruntași, de la care aș
teptăm rezultate bune și foar
te bune, pe măsura condițiilor 
de antrenament de care s-au 
bucurat, a însăși pregătirii e- 
fectuate.

Așteptăm cu interes firesc, 
de aceea, evoluția în special a 
unora dintre „vîrfurile* noas
tre. adică a lui Ilie Floroiu, 
Faul Copu, Dan Betini, Adrian 
Ghioroaie, Adrian Proteasa, Da
nie! Albu, Ion Zamfirache, Ni- 
colae Bindar, Maria Samungi, 
Natalia Mărășescu, Ileana Si- 
lai, Mihaela Dumitrescu, Cor
nelia Popa, Virginia Ioan, Flo
rența Țacu, Argentina Menis, 
Eva și Carol Zdrgo-Raduly, 
Ioana Pecec, Corina Gîrbea 
etc.

Pentru concursurile eta
pei I, F.R.A. a desemnat ur
mătorii arbitri principali : 
Eug. Stănescu, Tadeus Strzel- 
biscki ți Nicbi Popescu la 
București, Vasile Popa (Oradea) 
la Tîrgoviște, Marcel Bacoți 
(Iași) la Reșița, Andrei L«te 
(Tg. Mureș) la Rm. Vîlcea, 
Eugen Lupașcu (Buc.) la Tul- 
cea și Gh. Băruță (Timișoara) 
la Satu Mare.

SPADASINUL ION POPA
(Urmare din pag. 1)

Campionul de anul trecut, 
Costică Bărăgan, s-a clasat pe 
locul 3, ce-i drept distanțat de 
Pongracz doar la tușaveraj. El 
a evoluat bine, calm și disci
plinat, dar, din păcate, nu în
totdeauna în spiritul spadei mo
derne, adică combativ. Perma
nent aflat în plasa concurenți- 
lor clasați pe podium. O. Zl- 
daru — sobru și «igur pe lamă, 
dar lipsit de imaginație și mo
bilitate. Dintre cădeți, cel mai 
bine clasat. B. Szabo — cura
jos în fața componenților lo
tului reprezentativ Bărăgan și 
Angeles cu.

Iată clasamentul final: 1. I. 
Popa (Steaua) — 9 v, campion 
național 1979, 2. A. Pongracz 
(A.S.U. Tg. Mureș) — 8 v (+19), 
3. C. Bărăgan (Steaua) — 8 v 
(+17), 4. O. Zidaru (Steaua) — 
8 v (+14), 5. L. Angelescu (Fa
rul Constanța) — 7 v (+7), 6. 
B. Szabo (C.S. Satu Mare) — 
7 v (+7), 7. I. Dima (Farul) — 
4 v (—7), 8. C. Nicolae (Progre
sul Buc.) — 4 v (—14), 9. G. 
Dinescu (I.E.F.S. Buc.) — 3 v 
(—11), 10. Fr. Csiszar (C.S.S.M.) 
— 3 v (—12), 11. M. Fecser 
(C.S.S.M.) — 3 v (—17), 12. S. 
Vlad (C.S.S.M.) — 2 v.

Sîmbătă și duminică, în sala 
I.M.F. din localitate, se dispută 
etapa a Il-a a diviziilor națio
nale A și B.

SIMBÂTÂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 15: etapa I 
a „Cupei Hcxmânâet?* (Iwtilniri 
din grupa A).

BOX. Sala Semănătoarea, de 
la ora 16: gală de verificare 
pentru seniocl.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 18,15: Universitatea 
București — Confecția Bucu
rești (Div. A — f.).

LUPTE. Sala Dinam o, de la 
ora 16: întîlnire intemaționalâ 
de greco-romane intre Dina
mo București și Selecționata 
cluburilor Dinamo din U.R.S.S.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Repu-

■ blicil, de la ora 9 : etapa I 
a „Cupei României'’ - --------
din grupa A).

FOTBAL. Stadion Steaua, de 
la ora 17: Steaua — F.C. Coc- 
vinul Hunedoara (Div. A); ora 
15,15: Steaua — F.C. Corvinul 
Hunedoara (jun.); stadion 
Metalul, de la ora 11 : Me
talul București — F.C.M. Giur
giu (Div. B); stadion Progre
sul, de la ora 11: Progresul 
Vulcan București — Chimia 
Brazi (Div. B) ; stadion Fla
căra Roșie, de la ora 11 : FI. 
Roșie București — Sirena 

j București (Div. C) ; stadion

(lntUncrl

ICSIM, de la ora 11: ICSIM 
București — Unirea Tricolor 
București (Div. C) ;
Triumf, de la ora 11 
meeanjca București — Abato
rul București (Div. C); sta
dion Mecanică fină. ’ ' 
11: Mecanică fină
— Ceiuloea Călărași 
sta«lion „23 August* 
ia ora H: Luceafărul n Bucu
rești — Automatica București 
(Div. O; stadion Voința, de 
la ora 11 : Voința București
— Viscoza B’jcurești (Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca: 
Rapid Butxirești — Hidroteh
nica Constanța (Div. A — f. 
ara 9) ; Universitatea Bucu
rești — Universitara Cluj- 
Napoca (A — m. ora 10,10) ; 
Dtaamo București — PoUteh- 
nica Timișoara (A — m. ora 
11,30); Progresul București — 
Rulmentul Brașov (A — L 
ora 12.45).

LUPTE. Sala Dtaamo, de la 
oca 10: întâlnire internațională 
de greco-romane între Dma- 
mo București și Selecționata 
cluburilor Dinamo din U.R.S.S.

POLO. Ștrandul tineretului, 
de la ora 11: Progresul Bucu
rești — Dtaamo București 
(Div. A).

RUGBY. Stadion Olimpia, 
de la ora 10: Dtaamo Bucu
rești — R.C. Sportul studen
țesc (Div. A).

stadion
Auto-

de ia ora 
București 
(Div. C) ; 
’ iv, de

Deținătoarele a trei din cele 
patru tfiuri puse ta joc fiind cu
noscute, ultima n-.dâ a campto- 
natului național de șah pe echi
pe mixte, inchecatâ ieri ia Băile 
Hereular.e, a prilejuit o luptă 
acerbă doar în întrecerea junio
rilor și ta eforturile pe care pa
tru formații le dep*aneau pentru 
evitarea retrogradări.

Universitatea București a între- 
cut cu 6—4 pe Electromotor (4—2 
la masculin, 1—1 la feminin ți 
1—1 la juniori), paraftndu-șl vie- ■ 
toria — pe deplin meritată — în 
«fiacamentul absolut și acela maa- 
culm, ți uaiptod speranțele de 
salvare ale timișorenilor.

Mai rămineau în cursa pentru 
evitarea tocurilor 9 șl 10 trei e- 
cliipe. Universitatea Iași s-a sal
vat „la potou" reușind, printr-o 
maximă concentrare, un rezultat 
ega3 în fața Medictaei Timișoara: 
5—5 (3—3, 1—1, 1—1). Ieșenii ob
țin în plus excelenta performanță 
de a cîștâga întrecerea la junl- 
ori-junioare.

Calculatorul și Vulcan au re
zolvat problema celei de-a doua 
retrogradate în IntSlnfrea directă. 
La capătul unei dispute de mare 
tensiune, Calculatorul a învins cu 
5*/a—4*/: (4—2, 1—1, */a—1'/2), men- 
tânindu-și locul în primul eșalon 
valoric al șahului.

In două meciuri fără impltoații 
pentru situația din clasament : 
Politehnica — Petrolul 5—5 13'!*— 
3'h, 1—1. ‘/a—1%) și I.T.B. — 
C.S.M. Ciuj-Napoca 7—3 (4‘/2—1'/2, 
1‘A-Vn 1-1).

Iată clasamentele finale :
ABSOLUT: 1. UNIVERSITATEA 

BUCUREȘTI 25 puncte de meci (60 
puncte de partidă), 2. Medicina 
Timișoara 22 (52'/a), 3. I.T.B. 22 
(55) — departajarea s-a făcut po
trivit clauzei victoriei directe.
4. Petrolul Ploiești 13 (46%), 5.
Politehnica București 13 (42*/2), 0. 
C.S.M. Cluj-Napoca 9 (37>/2), 7.
Calcula torul I.I.R.U.C. București 
9 (41%), 8. Universitatea Iași 7 
(42). 9. Electromotor Timișoara 6 
(40%), 10. Vulcan București 6 (32);

MASCULIN: 1. UNIVERSITATEA 
bucurești 37 puncte de par
tidă, 2. I.T.B. 35%, 3. Medicina 
32%. 4. Calculatorul 28, 5. Poli
tehnica 27%, 6. Petrolul 26, 7. 
Universitatea lași 24, 8. C.S.M.
21, 9. Vulcan 19%, 10. Electro
motor 19 ;

FEMININ : 1. ELECTROMOTOR 
14, 2. Medicina 12, 3. Politehnica 
11, A Univ. Buc. 10%, 5. I.T.B. 
9‘Ă, 6. Petrolul 8. 7. Vulcan 7, 
8. C.S.M. 6%, 9. Calculatorul 6. 
10. Univ. Iași 5*% ;

juniori : î. universitatea 
IAȘI 12%, 2. Universitatea Bucu
rești 12'%, 3. Petrolul 12% — de
partajarea s-a făcut potrivi* cla
uzelor rezultatelor directe șl nu
mărului de victorii. 4. I.T.B. 16,
5. C.S.M. 8, 6. Medtotaa 1, 7.
Calculatorul 7'%, 1. Electromotor 
7%. ». Vulcan 5V* 10. Politehni
ca 4.

(Au promovat tn Divizia A for
mațiile Locomotiva București ' 
Portul Constanța).

C 1 — M. Tamaș (Olimpia) 2:15 ; 
C 2 — Dinamo (D; Burlacu, N. 
Burlacu) 2:01 ; K 1 (f) 1
Enache (Dinamo) 2:22,5; K 2 (f) 
— C.S.Ș. Triumf doniță, Kec- 
skeș) ; K 4 (f) — olimpia 1:57 ; 
juniori II : — K 1 — A. Pasai- 
schi (Rapid) 2:02 ; K 2 — Rapid 
(Racheru, Florescu) 2:03 ; C 1 — 
C. Istrate (Dtaamo) 2:34 ; K 1 
(f) — Fi. Marin (Olimpia) 2:52,5. 
Clasament general : 1. Dtaamo
272 p, 2—3. Olimpia șl C.S.Ș. 
Triumf « p, 4. Rapid 68 p.

IN „UVERTURA" ETAPEI 
DE RUGBY, 

R.C. GRIVIJA ROSIE 
RAPID 7-3 ‘

Ieri după-amiază s-a jucat 
devans) un meci din cadrul 
tapei a noua a fazei finale 
campionatul de rugby, între R.C. 
Grivița Roșie și Rapid. Aeeaata, 
după ce duminica trecută etapa 
a opta fusese „văduvită" de 3 
parude. Noi socotim că mec_urJo 
trebuie să se joace atunci «ind 
stat programate I

R.C. Grivița Roșie, «ru un XV 
mai complet, a învins firesc, «iar 
grej, eu 7—3 
cvasi totalitatea

— 1. A.

(in 
e- 
în

(0—3), cucerind 
baloanele-? din 

margini și grămezi, dar și «ha 
aglomerări, capitol la care — de 
obicei — excelau rapidiștiL Aceș
tia ati părut obosiți șl au Jucat 
fără elanul șl vigoarea obișnuite 
(e drept, au lipsit Șișiu și Luca). 
După 20 de minute de dominare 
netă a grivi teniilor (dar sterilă), 
Rapid a trecut centrul terenului 
șl Nâstase a punctat în min. 22 
din l.p. Dacă feroviarii insistau 
atunci, poate altul ar fi fost re
zultatul... In repriza secundă R.C. 
Grivița Roșie s-a impus pe mă
sură ce minutele treceau. Simion 
a egalat (l.p., min. 43) iar Pena 
a reușit in min. 70 singura în
cercare a meciului. A condus cu 
destule greșeli Gh. Bucur, (d.c.)

• Mîine, în celelalte partide 
ale etapei • Dinamo — R.C. Spor
tul studențesc (meci de mare a- 
tracție — în tur 30—15) șl Farul
— Politehnica Iași (în tur 3—3), 
jocul Știința Petroșani — Steaua 
fiind aminat pentru 13 iunie ; 
turneul 4—16 : Rulmentul Birlad
— C.S.M. Sibiu (3—6), Politehnica 
Cluj-Napoca — Știința CEMIN 
Baia ilare (0—7) 
Humorului 
(4-15) șl 
versitatea

Știința
,, Minerul Gura 
Midia Năvodari 

C.F.R. Brașov — 
Timișoara (3—15).

Uni-

2.

POLOIȘTII 
LA DINAMO

„CUPA DINAMO" 
LA CAIAC-CANOE

DE
NEINVINȘI DE 15 ETAPE
Pololștli de la Dinamo Bucu

rești continuă să conducă auto
ritar ta clasamentul primei se
rii a Diviziei A, fiind neînvinși 
de 15 etape. El păstrează astfel 
un avantaj de 6 puncte în fața 
echipei Voinț» Cluj-Napoca, su
ficient după părerea noastră pen
tru a rămîne în posesia titlului. 
Duminică stat programate meciu
rile etapei a rn-a din turul IV: 
Crișul oradea — C.N. A.S.E. (ar
bitri Șt. Mihai — R. Nlchlta), 
Voința Cluj-Napoca — Rapid 
București (R. Timoc — R. Schil- 
ha) și Progresul București — Di
namo (V. Burdea — N. Nico- 
laescu). Clasamentul înaintea a- 
c est el etape:
1. Dtaamo
2. Voința
3. Rapid
4. Crișul
5. Progresul
6. C.N. A. SE.

17
17
17
17 
IV
17

14
11

1
7
2
2

1
4
4
8

13
14

147- M 
140-112 
117- 03
113- 129
114- 160
96-164

Cluj-Napoca 7—12; Progresul O- 
radea — C.N. A.S.E. 5—0; Ind. 
linei Timișoara — C.S.Ș. Triumf 
București 7—7; C.N. A.S.E. — 
Dinamo 8—7; Progresul — ind. 
linei 12—3; Voința — C.S.ș. Tri
umf 16—7; C.N. A.S.E. — Voința 
2—9; Dinamo — Ind. lînel 9—3; 
Progresul — C.S.ș. Triumf 11—7; 
seria a Il-a: Politehnica Cluj- 
Napoca — Mureșul 21—1; Progre
sul Buc. — Rapid Arad 9—4; Ra
pid Buc. — Crișul 10—7; Pro
gresul Buc. — Crișul 14—5; Ra
pid Buc. — Mureșul 12—5; Po
litehnica — Crișul 10—3; Progre
sul Buc. — Rapid Buc. 9—7.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
LA HANDBAL

(înaintea penultimei
Masculin 

1 
2 
3 
0 
o
2 
3 
0 
1 
0

etape)

i.

3.
4.
5. 
«.
7.
8.
9.

19.

STEAUA 
Poli Tim. 
Din. Buc. 
HC Minaur 
Șt. Bacău 
U. Cj.-Nap. 
Gl. Arad 
CSM Borz. 
U. Craicva 
U. BUC.

1.
2.
3.
4. Rul. Bv.
3. U. Tim.
6. Confecția
7. Progresul
8. M Tg M.
9. Rapid

10. U. Buc

16 
16
16
16
16
16
16
16
16
16

ȘT. Bacău 
Constr B.M. 
Hidroteh.

ll
11
io ;
io

9 
o
5
o
4
1

Feminin
10 10
10 10
16 8
16 7
10 6
16 0
10 0
16 6
16 5
16 2

3
3
3
6
7
8
8

10
11
15 264-355

333-250 25 
297-262 24 
312-244 23 
350-301 20 
312-306 18 
290-309 14
266- 299 13 
308-337 12
267- 336 9

223-182
233-199
243-247 
213-201
218- 199
219- 220 
178-177 
240-244
200- 235
201- 264

25
21
20
18 
ie
18
15
14
10
8

PROGRAMUL 
în 

(meciurile se

A XVII-aETAPEI
Capitală 
dispută

Floreasca)
SÎMBATA, ora 18,15 : 

rești — Confecția (f)
DUMINICA, ora 9 : Rapid — 

Hidrotehnica Constanța (f) ; 10,10: 
U. București — U. Cluj-Napoca 
(m) ; 11,30 : Dinamo — Politeh
nica Timișoara (m) ; 12,45 ; Pro
gresul — Rulmentul Brașov (O

tn

U.

sala

Bucu-

în provincie 
(partidele au Ioc duminică)

Desfășurată pe lacul Herăstrău, 
tradiționala întrecere de calac- 
eanoe dotată eu „Cupa Dinamo" 
a reunit la start sportivi dm mal 
toate secțiile nautice bucureștene. 
Competiția, rezervată categorii
lor juniori și tineret, a fost do
minată de calaclștll *" "
clubului organizator 
tigat trofeul pus în

Primii clasați, in 
fășurării probelor : 
— Mihai Szanto (Dinamo) 2:07 ; 
K 2 — Dinamo (Enescu, Ionescu) 
1:48 ; C 1 — L Alexe (Dinamo) 
2:30 ; K 1 (f) — T. Drăgan (Di
namo) 2:15; juniori I i K 1 — 
M. Harlton (C.S.S. Triumf) 2:04 ; 
K 2 — Rapid (Prlcop, Vencu) 
1:58; K < - C.S.Ș. Triumf 1:44;

și canoiștil 
care au clș- 
joc. 
ordinea des- 
tineret : K 1

20
24
21
16

6
5

modificarea 
a tume- 

după

1
1 
s 
i 
1: 

_____________ 11
• Se preconizează 1

datelor de desfășurare 
ului final (locurile 1—4). ____
cam urmează: turul Intre 30 mal 
șl 1 Iunie, la București, Iar re
turul Intre 4 și 8 iunie, la Cluj- 
Napoca. O hotărîre definitivă se 
va lua săptămîna viitoare.

• Duminică Încep întrecerile 
seriei a n-a din Divizia A care 
programează întîlnlrile Progresul 
Oradea — Mureșul Tg. Mureș șl 
Industria linei Timișoara — 
C.S.ș. Triumf București. Meciul 
Rapid Arad — Liceul nr. 2 Bucu
rești a fost aminat pentru 1» iu
nie.
• în „Cupa F.R.N.* S-au des

fășurat pînă în prezent trei e- 
tape. iată rezultatele înregistrate 
în seria I; Dinamo — Voința

FEMININ : Universitatea Timi
șoara — Mureșul Tg. Mureș ; 
știința Bacău — Constructorul 
Baia Mare ;

MASCULIN : Gloria Arad — 
Știința Bacău ; H.C. Mlnaur 
Baia Mare — Universitatea Cra
iova ; C.S.M. Borzești — Steaua 
(se joacă la Bacău).

AGENDA CICLISTĂ
JOI DUPA-AMIAZA, velodro

mul din șos. Ștefan cel Mare a 
găzduit competiția dotată cu 
„Cupa F.R.C.". Deși la început 
de sezon, rezultatele înregistrate 
au fost mulțumitoare. Ne-a Im
presionat plăcut comportarea 
meritorie a tînărjlul steHst M. 
Ștefan care, la primul său an 
de seniorat, a reușit să se pla
seze în proba de 200 m lansat 
la numai o zecime de secundă 
după cîștlgătorul întrecerii, ex
perimentatul A. Telegdl. De ase
menea, trebuie menționată si 
buna pregătire a plstarzilor de la 
C.S.S. 1 care, în întrecerea ju- 
nioriton miel (200 m lansat), au 
ocupat în clasament primele trei 
locuri. Iată rezultatele. 200 m 
lansat seniori + Juniori mari: 
1. A. Telegdl (Steaua) 11.8, * 
M. ștefan (Steaua) 11,9, * 
Negoesei (Steaua) 12,1... 
Marinescu (Voința) 12-6 
mare). 1 000 m cu start de 
1. A. Telegdl 1.12.2, 2. T. 
fan (Steaua) 1:13,1, 3.

2.
3. FI.
0. G. 

(junior 
pe loc: 

Dolo- 
_____ _______ _____ M. Stefan 
1:14.13; semifond seniori + 4U'
niori mari: 1 C. Jelev (Olim
pia) 23 p: 200 m juniori mici: 
1. D. Borobelcă (C.S.Ș. 1) 13,6;
semifond juniori mici: 1. Fl. Po
pescu (C.S.Ș. 1) 37 p.

ASTAZI DUPA-AMIAZA (de la 
ora 15). vltezlștll bucureșteni îsi 
continuă întrecerile în cadrul e- 
tapel a doua a „Cupei Bucu
rești".

ȘI ACUM FONDIȘTH. Aceștia 
au concurs milne dimineață pe 
șoseaua Alexandriei. Start la ora 
9,30, de la km. 7. Seniori + Ju
niori mari pe 80 km, juniori mici 
pe 50 km.



AU început întrecerile
BALCANIADEI DE LUPTE

0 Succese promițătoare la greco-romane
J.kMBOL, 18 (prin teleleu). 

După o Irjmoasâ festivitate de 
cieschidere, în sala ..Diana" din 
localitate au început întrecerile 
Campionatelor balcanice de lupte 
greco-romane și libere rezervate 
tineretului. Primii care au urcat 
pe saltelele de concurs au fost 
copiii. La lupte libere, L. Oproiu 
(cat. 38 kg) a debutat cu suc
ces, invingind.u-1 prin foș pe 
grecul N. Savilis. Trei dintre re
prezentanții noștri la acest stil 
au fost liberi în primul tur :
E. Pococi (42 kg), Șt. Vizitiu (42 
kg) și G. Kerekeș (48 kg) A. 
Vasile (45 kg) a fost învins la 
puncte de bulgarul Gh. Dragov.

Copiii de la greco-romane au 
evoluat cu mal muLt succes, toți 
cei trei care au concurat obținind 
victorii prin tuș : A. Neagu (42 
kg) b. tuș min. 4,45 pe D. Dimov 
(Bulgaria), A. ’
b. tuș. min. 
poulos (Grecia), 
(48 kg) a obținut victoria 
tuș min, 2,40

Ivanov. I. 
M Sanda (40 
în acest tur.

în concursul ________ -
lui s-au disputat întreceri numai 
la categorile 48 kg, 57 kg, 68 kg, 
02 kg. 100 kg, sportivii de la ce
lelalte categorii urmlr.d să în
ceapă lupta sîmbătă. La stilul 
libere, trei dintre cei patru re
prezentanți ai țâra noastre, care 
au intrat în concurs în prima 
reuniune, au întCnit adversari din 
țara gazdă, tn fața cărora au 
fost nevoiți sâ se recunoască în
vinși. V. Pop (48 kg) p. dese, la
F. Saliev, M. Bisipitu (57 kg) p.p.

A.

Arghira (45 kg) 
2,35 pe C. Sidero- 

iar A. Militaru 
-------i prin 

în fața bulgarului 
Sabie (38 kg) șl 

kg) au fost liberi

rezervat tineretu-

in-

C. L DE BASCHET
ROMÂNIA - FRAINJA

78-79, DUPĂ PRELUNGIRI
ATENA, 18 (prin telefon). 

După o întrecere cu o desfășu
rare excepțional de echilibra
tă. încheiată de-abia după pre
lungiri, eihipa României a ce
dat bi ’imită — 78—79 (31—34, 
69—->9) în fața reprezentativei 
Franței, în întîlnirea disputată in 
cadrul seriei B a campionatului 
european de baschet masculin 
(grupa B), Pentru formația ro
mână au înscris: " ' .
Georgescu 15, Popa 13, Nicules- 
cu 4, Opșitaru 4, Oczelak 4, 
Fiuturaș 2 (au mai 
cencu și Uglaî); coșgeterii se
lecționatei franceze: lteu&not 
31, Cachemir 10. Lamoth 10, 
Au arbitrat Durând (Italia) și 
Spreitzer (Austria). Ephipa ro
mână întîlneșre sîmbătă repre
zentativa Spaniei și duminică 
cea a R. F. Germania. Tot în 
seria B: R. F. Germania — 
Scoția 104—55 (51—28). După re
zultatele de pînă acum, cele 
mai mari șanse de calificare 
în turneul final le au selecțio
natele Spaniei, Franței și Po
loniei.

în seria A: Grecia — Austria 
82—67 (40—36) și Suedia — Tur
cia 73—60 (36—24)1

Cernat 36,

jucat Ivas-

CELOR 75 Df ANI
ARGENTINA- OLANDA

ia Gh. Kalcev șl C. Mărăscu (82 
kg) p.p. la L Iorgov. Singurul 
care a trecut cu bine de primul 
tur este Gh. Broșteanu (106 ' 
care l-a fixat cu umerii pe 
tea (min. 4.45) pe grecul G.

Drăgan (68 kg) a

kg), 
sal- 
Fo- 
fosttlacLs. T. 

liber.
Cei de __ _____

avat o comportare mai bună, 
doi dintre cei trei care au sus
ținut partide în primul tur cîș- 
uigîntd prin tuș : Gh. Glonț (82 
kg) l-a învins înainte de limită 
(min. 5,06) pe turcul H. Ilhan, 
iar I. Stignei a obținut un suc
ces asemănător în fața lui M 
Mustafa (Turcia). C. Boatâ (68 
kg) a Luptat bine în disputa cu 
bulgarul K. Ianev și numai in
corectitudinea arbitrilor a făcut 

la 
care, 

să 
(48 kg) și 
fost liberi

la greco-romane 
mai

au

ca el sâ fie declarat învins 
puncte tatr-o 
după aspectul 
o ciștige. M.
D. Staudt (57 
în primul tur.

întrecerile continuă 
se încheie duminică.

Costin CH1RIAC

partidă pe 
luptei, merita 
Ștefan ‘ ’ 
kg) au

sîmbătă șl

ZURICH. 18 (prin telex). 
Așa cum fusese prevăzut. Co
mitetul executiv al F.I.F.A. a a- 
probat vineri dimineața pro
iectul propus de către comisia 
de organizare a campionatului 
mondial de fotbal 1982 din Spa
nia. cu 24 de echipe partici
pante la turneul final. Aceasta 
pune capăt unor lungi discuții, 
din care punctul 
european a ieșit 
continentul nostru 
mai mare creștere 
tarea sa la ultima fază a su
premei competiții fotbalistice. 
Dacă in Argentina, la ultima 
ediție. Europa a fost reprezen
tată de 10 echipe — 9 prin ca
lificare și cea de a zecea ca 
deținătoare a titlului. R.F. Ger
mania —. acum vor fi prezente 
13 echipe, prin calificare, cărora 
li se va adăuga Spania, califi
cată direct ca tară organiza
toare. Primul joc al turneului 
final se va disputa la 16 iume

de vedere 
învingător, 

obținind cea 
în reprezen-

Săptămina viitoare, la București

0 ATRACTIVĂ BALCANIADĂ DE VOLEI 
CD 7 FINALISTE ALE CAMPIONATELOR EUROPENE

1982 la Barcelona, iar finala a 
tost 
iulie 
celei 
pionatului mondial de 
se vor 
iembrie
1981, stabilirea grupelor ur- 
mmd a se face la 20 octom
brie 1979 la Ziirich.

După consumarea acestui eve
niment. ale cărui ecouri au făcut 
m citeva minute ocolul întregii 
lumi sportive, se așteaptă aici 
ședința solemnă de aniversare 
a 75 de ani de la înființarea 
F.I.F.A., festivitate care va avea 
loc în sala Cazinoului din Zu
rich, luni 21 mai. ora 11. O oră 
mai tirziu, va fi inaugurat noul 
sediu al federației internaționa
le. de pe colina Sonneberg, și 
in aceeași zi. la ora 16, va avea 
loc avanpremiera filmului ..Ar
gentina ’78". Iar marți, la Ber
na. este programat ultimul act 
ai acestui jubileu, revanșa fi
nalei de la Buenos 
gentina

Cele 
au sosit Ia 
Jocul se va desfășura 
turnă pe stadionul 
dorf. De remarcat că Olanda a- 
re numai 8 din cei 13 jucători 
care au evoluat în Argentina.

programată în ziua de 11
Madrid. Preliminariile 

de-a 12-a ediții a cam- 
fotbal 

desfășura între 1 no- 
1979 și 30 noiembrie 

stabilirea grupelor

- Olanda, 
două foste 

locul

Aires. Ar-

finaliste 
disputei, 
în noc- 

Wank-

Lipsesc Jongbloed. Suurbier, 
Haan. Nanninga. criticați pen
tru forma slabă, ca și Rensen- 
brink.

Iată ioturile celor două echi
pe. Argentina a venit cu Pa- 
ssarela. Americo, Gallego, Or
tiz, Houseman, Ovideo. Valen
cia, Barbas. Mai sînt așteptați 
să sosească Kempes, care joacă 
la F.C. Valencia. Ardiles de la 
Tottenham Hotspur, Bertoni de 
la F.C Sevilla și Tarantini de 
la Birmingham. Lotul campio
nilor mondiali este condus de 
același Cesar Luis Menotti, care 
a ținut aseară o conferință de 
presă la Berna, la hotelul ..Be
llevue Palace". Olanda a depla
sat pe Schrijvers si Doesburg 
— portari. Hovenkamp, Kist, 
Metgod, Jan Peters. Krol. Ling, 
Jan Peters (de " —
celălalt este de 
Jansen, Brandts, 
Kerkhoff, Rene 
khoff, Poortvliet, Stevens, Rep 
și Neeskens. Antrenor este Jan 
Zwartkins.

Sint așteptați să sosească la 
Berna cite doi delegați ai tu
turor federațiilor naționale de 
fotbal, printre care și din par
tea federației române. —-

Ia Feyenoord, 
la Alkmaar). 

Willy van den 
van den Ker-

Aure! NEAGU

Săptămina viitoare amatori
lor de sport din Capitală vo
leiul le oferă un bogat și a- 
trăgător program competițio- 
nal, prilejuit de organizarea în 
sala Floreașca a campiona
telor balcanice de seniori și 
senioare. O competiție de în
delungată tradiție (cea dintâi 
ediție a avut loc acum 33 de 
ani, tot la București) și de 
largă popularitate, o competi
ție care a contribuit, mai ales 
in ultimii ani la creșterea va
lorică a voleiului din țările 
balcanice. Programată stator
nic la fiecare sfîrșit de primă
vară, această întrecere repre- 
z ntă pentru echipele naționale 
participante pasul cel mai im
portant spre sezonul interna
țional ce culminează an de an, 
de regulă toamna, cu o com
petiție de și mai mare impor
tanță, la nivel continental sau 
mondial. Ca urmare, dincolo 
de valoarea în sine a campio
natelor balcanice, acestea re
prezintă totodată pentru echi
pele participante o primă ve
rificare serioasă a loturilor în 
perspectiva marilor obiective 
din toamnă.

Firește, cele mai multe din
tre participante privesc de 
data aceasta prin campionatele 
balcanice de la București tur
neul final al Campionatelor 
europene programate la ’nce- 
putul Ivi octombrie în Franța, 
la care 7 dintre echipele mas
culine si feminine ce vor evo
lua în sala Floreașca. înce- 
pînd de miercuri și pînă du
minică, au obținut calificarea

des-în urma preliminariilor 
fâșurate recent.

La actuala ediție a Balcania
dei și-au anunțat 
echipele masculine și feminine 
ale Bulgariei. Iugoslaviei și 
României, precum și cele ale 
Albaniei (fete). Greciei și Tur
ciei (băieți). Dintre acestea, 

ii reprezentativele Turciei 
băniei nu se numără prin- 
inalistele C.E. din toamnă, 

deci, un argument în 
prin care sîntem îndem- 
să credem că ediția 
acesta a competiției

participarea

Cursa Păcii

TEODOR VASILE SI VALENTIN ILIE
PRINTRE ANIMATORII ETAPEI A 9-a

Astăzi, ia Varna

10 HALTEROFILI ROMANI IAU STARTUL 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

Azi vorr începe, la Vama, oam- 
pionabele europene de haltere 
rezervate seniorilor. La întreceri 
vor fl prezesiți aproape zoo de 
sportivi din 24 de țări, printre 
care șl România. Cu excepția 
categoriilor muscă și ușoară, fe
derația noastră va fi reprezen
tată la 8 categorii ou 1» sportivi:

Mircea Tuli, Ghcorghe Mafiei 
(cat. cocoș), Marian Grigoraș și 
ștefan Kiss (pană), Dragomir 
Cioroslan (semămijlaSe), Dumitru 
Petre (mijlocie), Vasile Groapă 
(semigrea), Ștefan Tașnadi (grea 
ușoară), Marin Parapaucea (grea) 
și ștefan Kreicik (supergrea).

a NADIA ȘI-A PĂSTRAT DUP A DOI ANI 
AURUL, Emilia a schimbat în citeva luni 
bronzul In argint, iar în preajma podiumu
lui a apărut la Copenhaga o fetiță necu
noscută pînă mal ieri. Melita iluhn. In
tr-adevăr, cum subliniază și presa mondială, 
gimnastica românească va reprezenta, in 
lupta pentru podiumul olimpic ’80, o ade
vărată forță sportivă. ■ PE FUNDALUL 
ACESTOR SUCCESE DE MARE REZO
NANTA INTERNAȚIONALA, un alt rezultat 
se cere consemnat : la concursul internațio
nal de junioare de la varșovia, gimnasta 
româncă Gabriela Geiculescu (CI. Sp. Șc. 
Triumf București) a cîștigat două probe în 
concursul special pe aparate : sol și para
tele inegale, înaintea concurentelor sovie
tice. Iată în acțiune ștafeta talentelor din 
g mnastlca românească ! a DUPĂ ..EURO
PENELE" FEMININE. în concursul conti
nental se află acum gimnastica masculină. 
La Essen, favoritul publicului gazdă, vest- 
germanul Gienger, medaliat mondial și eu
ropean, încearcă să obțină un titlu con
tinental, profitînd de faptul că principalii 
favoriți. campionul mondial Andrianov și 
cel european, Markelov absentează din 
echipa sovietică, fiind păstrați pentru C.M. 
de la Dallas, din decembrie. • JACQUES 
FERRAN, de la l’Equipc, după meciul de

ai: 
■ fi

nați 
anul

de 
va 

marca un real salt valoric și 
că publicul bucureștean va pu
tea urmări spectacole de cali
tate pe parcursul celor cinci 
zile de concurs. Avînd în ve
dere faptul că F. R. Volei a 
hotărît să acorde acces gra
tuit grupurilor de elevi orga
nizate, nu ne îndoim că aceștia 
nu se vor lăsa prea greu în
duplecați să ia loc în fiecare 
după-amiază, în număr cit 
mai mare, în tribunele sălii 
Floreașca.

In ceea ce privește echipele 
României, va fi interesant de 
văzut nu numai care este po
tențialul lor Ia sfîrșitul unei 
prime etape de pregătiri, ci și 
citeva noutăți pe care le vor 
prezenta actualele colective de 
tehnicieni : N. Sotir, FI. Balaiș 
și Șt Tudor (masculin), N. 
Roibescu, N. Humă și O. So- 
lomonov (feminin). Și de la 
voleibaliștii noștri — care au 
debutat bine în sezonul inter
național, cîștigînd recent în 
Ungaria tradiționalul turneu 
dotat cu „Cupa Volan" —, dar 
și de la voleibaliste se așteaptă 
comportări la nivel ridicat, care 
să Ie aducă satisfacția victoriei 
și _are să mulțumească publi
cul prin rezultate și dincolo 
de rezultate. (A. B.)

VARȘOVIA, 18 (Agerpres). Dis
putată vineri, cea de a 9-a eta
pă a „Cursei Păcii" a purtat ca
ravana eiclistă de la Sandomirez 
la Varșovia, de-a lungul a 208 
km. Printre protagoniștii celei 
mal lungi etape a actualei ediții 
s-au aflat și rutierii români 
Teodor Vasile șl Ilie Valentin, 
clasați pe locurile 4 și. respectiv. 
7 la sprintul final. Cicliștii noștri 
s-au menținut tot timpul în pri
mul pluton, participînd la acțiu
nile importante ale acestei etape- 
maraton in care s-a realizat o 
medie orară excepțională — 
43,506 km. Mircea Romașcanu. a- 
flat la un moment dat In difi
cultate, și-a revenit în 
parte a cursei, sosind șl 
primul pluton.

Clasamentul' etapei a 
1. Sujka (Polonia) — a parcurs 206 
km în 4h 44 ;53 ; 2. Averln
(U.R.S.S.) ; 3. Petermann
(R.D.G.) ; 4. T. Vasile (Româ-

ultima 
el cu

$-a :

T.

nla) ; 5. Klasa (Cehoslovacia) ; 6. 
Pikkus (U.R.S.S.) ; 7. I. Valentin 
(România); 8. Walczak (Polonia); 
9. Perani (Italia) ; 10. Orlandi 
(Italia) ; 11. Konecny (Ceho
slovacia) ; 12. Nikitenko (U R.S.S.); 
13. Trevelini (Italia) ; 14. Ro
mașcanu (România) : 15. Bogaert 
(Belgia), toți tn același timp cu 
învingătorul.

tn clasamentul general Indivi
dual se menține lider Suhuru- 
eenko (U R.S.S.), urmat de Jan- 
kîewicz (Polonia) — la "6:27, 
Sujka (Polonia) — la 6:54. M. 
Romașcanu ocupă locul 8 ta 
3:26. T. Vasile se află pe locul 
13 la 10:25.

tn clasamentul general pe echi
pe conduce U.R.S.S., urmată de 
Polonia la 7.07. R.D. Germană 
la 14:16. Formația României o- 
cupă locul 7 la 26:17. tn clasa
mentul sprinterilor, conduce 
Pikkus, urmat de Klasa și T. 
Vasile. Astăzi, este zl de repaus.

STOIAN DELCEV (Bulgaria), CAMPION
ABSOLUT DE GIMNASTICA AL EUROPEI

La 
început 
ropene 
șurarea 
pentru 
absolut 
clasat gimnastul 

Delcev cu ST,75, urmat de Alek
sandr Tkacev șl Bogdan Makut 
(U.R.S.S.), ambii cu 57,45. Din
tre gimnaștil români primea s-a

VIRGINIA RUZICI IN
In proba de dublu (turui 2) 

din cadrul turneului de tenis de 
la Viena. perechea Virginia Bu- 
ziei (România)—Mima Jausovec 

, (Iugoslavia) a învins eu 8—l, 
6—2 cuplul Cynthia Doemer 
(Australia)—LIU Forood (S.U.A.).

totbal 3.U.A.—Franța (0—5) : „S-a consta
tat, sub proiectoarele implacabile de pc 
Giant Stadium, că. chiar dacă există in 
Statele Unite echipe de fotbal, create arti
ficial, nu există încă un soccer american". 
• COBORIND DE LA MUNTE, CARA
VANA CTCLrSTA A „CURSEI PĂCII" a 
ajuns la etapele de plat. Nu se așteaptă 
nimeni insă la un... „calm plat", plutonul 
fruntaș, din care se vor recru a medaliațir, 
lntrind Intr-o nouă zonă de furtuni, ani
mat mai mult acum de ruIeri și sprinteri. 
Sperăm că M. Romașcanu și T. Vasile se 
vor număra în continuare printre protago
niști. « „ORA ADEVĂRULUI PENTRU 
ZOETEMELK", scriau ziarele înainte de în
ceperea etapei a 13-a din Turul ciclist al 
Spaniei, „La Vuelta" (ediția a 34-a). rete- 
rindu-se la încercarea rutierului olandez 
de a se impune în fața elitei ciclismului

Essen (R.F. Germania) au 
vineri Campionatele eu- 
de gimnastică, cu desfă- 

concursului general 
desemnarea campionului 
al Europei. Primul s-a 

bulgar Stoian

clasat Kurt Szllier (locul 8) cu
56,65. Azi au loc finalele pe a- 
parate.

TELEX

In semifinalele 
Virginia Ruzici 
Caroline StoH, 
Evert va juca 
Marsikova. In 
dublu, Ruzici șl Jausovec 
tntîlni perechea Kloss—Stuart.

probei de simplu 
o va tntîlnl pe 

în timp ce Chris 
împotriva Reginei 

semifinalele de 
vor

BASCHET • La Tef Aviv, ta 
„Cupa înberooniti'oentală* : Israel 
— Mexic 102—82 (59—32). Coșg«ae
rul Snvtagăitoritar a fost Berko- 
vitz — 23 p. < La Belgrad. ia 
meci amical : lugastavaa — S.U.A. 
92—89 (48—37). Cei mal buni ju
cători aiu fast 
18 p. respectiw 
a Meat amical 
nok X Bulgaria 
(35—28).

CICLISM a

tCloeairLOvlcii —■ 
Johnson — 23 p. 
femâniiin, lia Per- 
— Cuba 76—72

mondial. La capătul unei etape cu tred ur
cușuri foarte dificile (inclusiv virful Pena- 
cabarga), Joop Zoetemelk a reintrat In po
sesia tricoului ..amarillo" (galben) pe care 
nu l-a mai cedat pînă în final, a CUPA 
INTERCONTINENTALA LA BASCHET, afla
tă Ia a treia ediție 2
masculine ale Franței, Argentinei,

■ - ■ - U.B.S.S., S.U.A.,
a debutat cu

(participă echipele 
. . Mexicu

lui, Cehoslovaciei, U.B.S.S., S.U.A., Israelu
lui șl Porto Bico), a debutat cu o mare 
surpriză : la Lyon, Franța — S.U.A. 98—86 ! 
• UN NOU McENROE, IN TENISUL... FE
MININ : Tracy Austin, care a ciștlgat 
turneul de ta Roma, înaintea Iul Chris 
Evert (pe care a invins-o direct) și Evon
ne Goolagong • GERARD LELIEVRE. RE
CENTUL RECORDMAN MONDIAL DE 
MARȘ : „20 km este, practic, ta marș, o 
probă de sprint..." e DEȘI A DESCHIS SE
RIA FINALELOR CONTINENTALE, din 
această tună. „Cupa U.E.F.A." tșl va de
semna cîștigătoarea ediției 1973—1979 după 
„Cupa supelor", cea de a doua manșă, ce 
urmează să se desfășoare miercuri seară, 
la Dusseldorf, între Borussia MSnchenglad- 
bach și Steaua Roșie, fiind decisivă (la 
Belgrad, în primul meci, 1—1. după ce 
ambele echipe au trecut pe lingă victorie).

Paul SLĂVESCU

_ Turui Italiei a 
taoepuit La Florența cu o etaipă 
„prolog", contracranonietiru pe 
echipe, cîștiigartă de formația Bi- ■ 
anchi-Facnia.

fotbal a în preHntinariiUe 
olimpice, La Dublin.: Irlamda — 
Norvegia )—0. a La Rio de Ja>- 
neuro, in meci amical : Braz.lSa 
— Paraguay 6—0 (2—0) ; goluri
marcate de Zioo (3), NSlton (2) șl 
Eder, a La Belgrad s-a desfășu
rat partida amicală dintre selec
ționatele Beigractulul și Moscovei, 
elștgatâ de oaspeți eu 5—1 (3—1). 
încasările au fost donat» Bondu
lui de ajutorare a sSnastrațaor de 
pe urma cutremuirutuiL a F.C. 
Liverpool, au 68 p, a cîștngat ti
tlul de campioană a Angliei, după 
oe a învins In uitiimua joc cu 3—o 
pe Leeds. Urmează tn clasament 
West Bromwich și Nottingham 
Forest, au rite 59 p, care se îin- 
tilnesc tntir-o partidă restantă, 
decisivă pentru looul 2.

TENIS a în sferturile de fi
nală ale tuimeuluii de juniori de 
la Roma,TI. Segărceanu a fost 
învins de amerjcaniul Testerman 
cu 6—3. 2—6, 5—7. a In turneul 
de. la Florența : Ashe — Zuga- 
relli 6—2, 6—1 ; Noah — Munoz 
7_5, 7—6 : Mottram — Pnajoux 
6—1. t—6. 6—2 : Ramirez — De- 
blicker 7—6, 6—4.

VOLEI a Selecționata feminină 
a Japoniei a susț'nut un al doi
lea joc In R.P. Chineză. întrecind 
formația Sichuan cu 3—1 (10.
-11, 7. 9).
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